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N-VA wil jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor  
Maasmechelaars
De N-VA beschouwt gemeenschapsvorming als een kerntaak van het gemeentebestuur. OnzeMaasme-
chelse gemeenschap zou niet bestaan zonder de vele sportclubs, jeugdbewegingen, carnavalsverenigingen, 
seniorenfora en vele andere gemeenschapsvormende gebeurtenissen zoals Parkies (Tuinwijk2020), Leut 
Swingt (Jong Leut), Maasmechelen Zingt (Mechelen-Dorp), Saenhoeve-feest, buurtfeesten… 

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren steeds veel geld 
besteed aan de vele diverse vormen van het verenigingsleven. 
Wij steunen dit. Naast financiële, materiële en logistieke steun, 
wenst de N-VA dat het gemeentebestuur ook zelf de hand-
schoen opneemt en iets organiseert.

We willen van de vreedzame periode rond kerst en Nieuwjaar 
gebruik maken om inwoners samen te brengen om elkaar het 
beste te wensen voor het volgende jaar. De N-VA stelt voor dat 
het gemeentebestuur jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor de 
bevolking organiseert op het plein voor het gemeentehuis. Dit 
brengt allé inwoners dichter bij elkaar, maar ook dichter bij de 

politiek. Bovendien hoeft dat niet per se volledig gratis te zijn.
Om dat pleidooi kracht bij te zetten, geeft de N-VA als partij 
het goede voorbeeld door op haar kosten een nieuwjaarsfestijn 
te organiseren op het plein voor het gemeentehuis. Een gezellig 
samenzijn om elkaar de beste wensen over te maken met mu-
zikale omlijsting, heerlijke wintersoep en diverse lekkernijen. 
Aan de allerkleinsten is ook gedacht. 

We hopen u er te mogen verwelkomen. Want, hoe meer volk er 
komt, hoe groter de kans dat ons voorstel in de toekomst ook 
realiteit zal worden.

Meer weten  
over ons doen en 
laten?

 www.n-va.be/maasmechelen

 N-VA Maasmechelen

 @NVAMaasmechelen

Iedereen 
welkom!

N-VA Maasmechelen 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Maasmechelen wenst u fijne feestdagen!
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Campagneslogan en -stijl voorgesteld
Eind november stelde herkozen N-VA-voorzitter 
Bart De Wever de verkiezingscampagne van 
de N-VA voor aan de nieuw samengestelde 
partijraad, waar ook Maasmechelaren Andy 
Pieters en Jan Valgaeren in zetelen.

De N-VA zal in 2018 en 2019 naar de kiezer trekken met 
de slogan ‘Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen’. In 
beeldtaal zal de N-VA een gele lijn gebruiken, die in alle 
mogelijke vormen door de campagne loopt. 

“Het centrale concept van de campagne is de lijn. Een lijn 
die beschermt, die verbindt, die grenzen stelt, die de lijn 
van de ingeslagen weg en verandering voortzet. Ze zegt 
waar wij voor staan en waar we niet voor staan”, aldus 
afdelingsvoorzitter Jan Valgaeren.

Programma 2018

Veel gedaan, nog meer te doen
De Kracht van Verandering gaat soms trager dan 
we zouden willen, maar ze heeft de voorbije jaren 
gewerkt. De trendbreuk van 2013, waarbij de N-VA 
en Open VLD de hand reikten aan CD&V om 
samen een meerderheid te vormen, heeft geloond. 
De tanker is van richting veranderd en er is door 
velen sterk werk geleverd.

Binnen de meerderheid kwamen we niet altijd even goed overeen. 
Zoals in elk goed huishouden waren er soms meningsverschillen, 
maar diende er toch beslissingen te worden genomen. Over 
onder andere de windmolens en de ontwikkeling van de Nieuwe 
Bunders was dat zo.

Er waren moeilijke dossiers waar de neuzen niet altijd in dezelf-
de richting stonden, maar vijf jaar na de start van deze coalitie 
zitten we nog steeds dagelijks rond de tafel. En elke keer weer 
vinden we een compromis. We bouwden de gemeenteschuld en 
het personeel af waardoor budgetten vrijkwamen om diverse 
projecten te realiseren, zowel nu als in de volgende legislatuur.  
En dit in het belang van u, de Maasmecheleaar. 

Meteen ook het bewijs dat verschillende meningen elkaar soms 
vinden, maar soms ook niet. Voor ons is het duidelijk: men kan 
beslissingen nemen zonder de N-VA, maar men heeft het bijzon-
der moeilijk om goede beslissingen te nemen zonder de N-VA. 
De Nieuwe Bunders is daar het beste voorbeeld van. Two wrongs 
don’t make a right.

De tanker is gekeerd in de goede richting, maar dat alleen is 
onvoldoende. We varen nog niet snel genoeg. Het is tijd om de 
turbo aan te zetten. 

Met het credo ‘Veel gedaan, nog meer te doen’ trekken wij naar 
de kiezer. Wij zijn nog niet tevreden. De toekomst van Maasme-
chelen ligt bij mensen met ambitie, die nog verder vooruit willen 
met Maasmechelen. Wij staan klaar om verder de handen uit de 
mouwen te steken met concrete programmapunten, ideeën en 
acties. Een aanbod aan de kiezer dat niet te nemen of te laten is, 
maar waarover we tijdens onze toer door Maasmechelen in 2018 
graag van gedachten wisselen met u.

 Lees de krijtlijnen van ons programma op www.n-va.be/maasmechelen en geef ons uw mening!  
Je kan ook een papieren versie bestellen via maasmechelen@n-va.be.

N-VA Maasmechelen wenst 
u een prettige kerst!
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De Verandering Werkt

Werkloosheidsgraad Maasmechelen 
op laagste niveau in 10 jaar
Op 1 december zakte de voltallige Vlaamse regering af naar 
Maasmechelen voor een vergadering van de ministerraad 
en de SALK Taskforce. Dat gebeurde niet zomaar. De 
werkloosheidsgraad in Maasmechelen zakte op 1 december met 
9,58 procent voor het eerst in tien jaar tijd onder de kaap van 
tien procent. En dat is bijzonder goed nieuws.

Niettemin blijft er veel werk aan de winkel. Er blijven immers 1 
600 Maasmechelse werkzoekenden. Volharden in maatregelen, 
zowel voor meer jobs als voor een betere matching tussen vraag 
en aanbod is nodig. In de marge van de ministerraad werd ook 
het heerlijke Kompel-bier aan de ministers overhandigd als 
herinnering aan hun bezoek en werd het shuttletracé doorheen 
de Terhills-site ingereden. 

Na afloop bezocht minister-president Geert Bourgeois ook het 
centrum van Mechelen a/d Maas. Aan de kerk Sint-Monulfus 
en Gondulfus aanschouwde hij de renovatie die door het 
agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen voor 556 249,59 
euro gesubsidieerd werd, alsook de glas-in-loodramen waarvoor 
nog een beslissing tot betoelaging van 211 076,57 euro genomen 
moet worden.

Wist je dat ...
   het gemeentehuis vanaf dit jaar prachtig versierd is 

voor de kerst- en eindejaarsperiode? De N-VA is al 
enkele jaren vragende partij voor dergelijke investering 
in het hartje van Maasmechelen.

   afdelingsvoorzitter Jan Valgaeren verkozen werd tot 
de nieuwe penningmeester van N-VA Limburg? Jan 
bereidt in die hoedanigheid de campagnes van 2018 
en 2019 ook financieel voor.

   de heraanleg van het Vrijthof in Eisden-Dorp 
rekening zal houden met de carnavalsstoet in 
Eisden-Dorp op 11 februari 2018? Dat is zo 
afgesproken met de bevoegde schepen en de 
gemeentelijke diensten.

   gemeenteraadsleden Bert Dexters en Nathalie Hamers  
(N-VA) op de gemeenteraad aandrongen dat de 
groenkeuze voor het Vrijthof, maar ook andere dossiers, 
slimmer moet gebeuren? “Groen is bij voorkeur 
onderhoudsarm, wordt best niet te groot en hoog in een 
dorpskern, mogen geen laaggroeiende wortels hebben 
omwille van beschadiging van asfalt en klinkers én 
hebben best zo weinig mogelijk vruchtverlies zodat de 
inwoners niet nodeloos geconfronteerd worden met 
opkuiswerk”, luidde het.

   op vrijdag 15 december 2017 het 
vernieuwde administratieve 
centrum van het gemeentehuis 
opende? De ruimtes werden 
gerenoveerd en klaargemaakt om 
kwalitatieve dienstverlening, ook 
digitaal, te leveren aan de inwoners.

14-18 

Herdenking 100 jaar Groote Oorlog
Maasmechelen was een van de 
weinige Limburgse gemeente die 
deelnam aan het unieke project Coming 
World Remember Me. Door het 
maken van beeldjes herinnert men aan 
de zinloosheid van de oorlog, zowel 
vandaag, gisteren als morgen. Het be-
stuur van N-VA Maasmechelen liet zich 
niet onbetuigd en stroopte de mouwen 
op om aan dit schitterende project deel 
te nemen.

Samen met tienduizenden mensen uit heel 
Vlaanderen en de rest van de wereld hielp N-VA Maasmechelen Coming World 
Remeber Me mee tot stand komen. Het einddoel is om in totaal tot ruim 600 000 
unieke beeldjes te komen die elk symbool staan voor een slachtoffer dat tijdens 
WO I in ons land gevallen is. De naam van elke gesneuvelde wordt verbonden aan 
die van de maker van het beeldje. Op die manier verbindt men letterlijk het 
verleden aan het heden. In het voorjaar worden al de beeldjes opgenomen in een 
groot kunstwerk om vervolgens de namen van elk slachtoffer een plaats te geven in 
het niemandsland.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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