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V.U. Andy Pieters
Verbindingstraat 1
3630 Maasmechelen

Bezoek onze
gloednieuwe website
De webstek van N-VA LanakenMaasmechelen is een feit. Een
strakke gele layout met foto’s van
het Maasland is het kader. Naast
een kennismaking met onze bestuursleden en kopstukken, vindt u
er een overzicht terug van al onze
standpunten en activiteiten. Ook
kan u onze voorgaande krantjes online nalezen.
Bezoek dus onze webstek:
www.n-va.be/
lanaken-maasmechelen

Is een voorakkoord beter dan geen akkoord?
Op federaal niveau tracht de N-VA, bij monde van voorzitter Bart De Wever, nog
steeds de broodnodige hervormingen door te voeren. Hervormingen die de welvaart en het welzijn van alle Vlamingen, Walen en Brusselaars verbeteren. Voor de
modale Maasmechelaar lijkt dit misschien de ‘ver van mijn bed’-show. Toch is deze
aanpak ook in onze gemeente noodzakelijk.
N-VA WIL TRADITIE DOORBREKEN
Maasmechelen heeft immers een traditie van voorakkoorden. De coalitie wordt hier
reeds gevormd vóór de lokale verkiezingen. Zonder een toekomstvisie voor onze inwoners, laat staan een inhoudelijk uitgewerkt programma. Wij betreuren dit.
Vandaag, anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, zou een rooms-rood
voorakkoord, inclusief invulling van postjes, al ondertekend zijn*. Respectloos! Zo
vatten wij het samen. Alleen een sterke N-VA kan dit verhinderen.
LIEVER EEN VISIE DAN EEN VOORAKKOORD
De N-VA gaat voor een financieel verantwoord beleid dat rekening
houdt met de mening van de inwoners. In het komende jaar zullen
wij u informeren over onze visie en beleidspunten. Ook in Maasmechelen moeten we nu durven veranderen. Als u ons steunt, dan
kan dat.
Jan Valgaeren
voorzitter N-VA Lanaken-Maasmechelen
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Schrijf je voor 3 juli 2011 in bij
martin.milissen@n-va.be.

Andy Pieters
ondervoorzitter
N-VA Lanaken-Maasmechelen
*zie spotprent ‘Is het politieke bed reeds bezet?’ op blz. 3

N-VA Maasmechelen
is dichterbij dan u denkt!
Andy PIETERS
andy.pieters@n-va.be
° 15/11/1988, woont in
Mechelen a/d Maas
“Als jonge Maasmechelaar strijd
ik voor een gemeente waar
iedereen, zowel Anneke als Ali,
zich veilig kan voelen. Een
plaats waar men niet doet alsof, maar écht luistert
naar de inwoners. Daar ga ik voor.”
Ivo SCHOBBEN
ivo.schobben@n-va.be
° 27/01/1978, woont in Leut
“Ik wil ijveren voor een glashelder beleid in onze gemeente.
Openheid naar onze burgers toe.
Ik ga voor een beleid ten dienste
van de burger, niet ten laste ervan!”

Jos BEMONG
jos.bemong@n-va.be
° 03/02/1959, woont in
Mechelen a/d Maas
“Zowel lokaal als nationaal is het
een ware puinhoop inzake het
asielbeleid, gerechtelijke zaken
en financieel beleid. Omdat ik
duidelijkheid en rechtlijnigheid
belangrijk vind, koos ik voor de N-VA.”
Jan VALGAEREN
jan.valgaeren@n-va.be
° 24/03/1964, woont in
Mechelen a/d Maas
“Financieel verantwoord besturen door responsabilisering: dat
is noodzakelijk. Neem als voorbeeld het personeelsbeleid: wanneer zal dit eindelijk in evenwicht geraken met de
financiële draagkracht van de gemeente?”

Willem VOETEN
willem.voeten@n-va.be
° 12/06/1980, woont in
Opgrimbie
“Vanuit het humanistisch gedachtegoed wil ik bijdragen tot
een maatschappij waar de mens
en het algemeen belang centraal
staan. Met deze visie wil ik werken aan de toekomst van onze veelzijdige gemeente.”
Annemie WAMPERS
annemie.wampers@n-va.be
° 09/11/1950, woont in
Opgrimbie
“Al sinds het prille begin ben ik
lid van de Volksunie en sinds
2001 van de N-VA. Als Vlaamsgezinde vrouw ben ik bewust
van de uitdagingen die er voor de volgende generaties aankomen. Uitstel van actie is daarom uit den
boze.”
Bert DEXTERS
bert.dexters@n-va.be
° 06/06/1966, woont in
Opgrimbie
“Als ondernemer wil ik graag
onze gemeente leefbaarder
maken. Enerzijds door pestbelastingen voor gezinnen en zelfstandigen af te schaffen. Anderzijds door te snoeien
in alle overbodige gemeentelijke uitgaven, zoals zitpenningen.”
Martin MILISSEN
martin.milissen@n-va.be
°20/10/1961, woont in Uikhoven
“Vaak tussen de mensen komen,
heeft alvast één voordeel: je weet
wat leeft. De Maasmechelaren zijn
tegenwerkende besturen en
schijninitiatieven meer dan beu.
Men wil verandering en men wil
het nu. Net als ik.”
Wilt u toetreden tot onze gedreven ploeg?
Of wenst u lid te worden van de N-VA?
Contacteer dan ledenverantwoordelijke
Annemie Wampers via
annemie.wampers@n-va.be.
Tot snel!

Spartacus:
Verkeersveiligheid uitgesteld tot eind 2013?
Een oplossing voor
het gevaarlijke kruispunt van de Bloemenlaan
met de Koninginnelaan
in Eisden komt er voorlopig niet. Tijdens de gemeenteraad van mei stak
het gemeentebestuur het
dossier voor onbepaalde duur in de ijskast. De reden?
Onze burgemeester en schepenen willen blijkbaar
eerst het lightrailtracé van het Spartacusplan kennen.
Daar wachten ze nochtans al jaren op.
Pas eind 2013 zal het lightrailtracé gekozen worden. Intussen blijft het kruispunt een doorn in het oog van vele
Maasmechelaren en toeristen. Een grondige aanpassing
van het wegennet en een herinrichting van het nabijgelegen busknooppunt kunnen
de verkeersveiligheid hier
enorm verhogen. Verder uitstel is dan ook onverantwoord.
De N-VA vindt het onbegrijpelijk dat de verkeersveiligheid moet wijken voor een
trammetje dat er misschien
nooit zal komen. Omtrent de
realisatie van het Spartacusplan is er nog te veel onduidelijkheid. Als gemeentebestuur
je ontwerp en uitvoeringster-

“De kans dat er voldoende
budget overblijft voor de
lightrail richting
Maasmechelen valt te
betwijfelen”, aldus
Vlaams parlementslid
Lies Jans.

mijn hierop afstemmen, brengt grote risico’s met zich mee.
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Vlaams parlementslid Lies Jans sluit zich hierbij aan. “De planning en kosten van Lijn 1 van het Spartacusplan, Hasselt-Maastricht, is enorm uit de hand
gelopen,” zegt zij. “De kans dat er voldoende budget
overblijft voor Lijn 2 richting Maasmechelen valt dan
ook te betwijfelen. Hiervoor werden helemaal nog geen
kredieten vastgelegd.”
N-VA Maasmechelen roept het gemeentebestuur
daarom op om zo snel mogelijk realistische plannen
uit te werken voor een verkeersveiliger Maasmechelen.

Ga met ons mee naar Brussel!
Op woensdag 28 september 2011 brengt N-VA Lanaken-Maasmechelen een bezoek aan Brussel. Een wandeling door de grootstad, een Brusselse lunch en een bezoek aan het Vlaams
Parlement staan op de agenda. Uitgerekend op die dag vindt de eerste plenaire zitting van
het parlementaire najaar plaats.
Heeft u interesse om met ons mee te gaan? U bent meer dan welkom. Schrijf u in bij Andy
Pieters via andy.pieters@n-va.be of 0499 17 35 84. Hopelijk tot dan!

Is het politieke
bed reeds bezet?*
‘Is een voorakkoord beter dan geen akkoord?’
(blz. 1)

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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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
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