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V.U. Andy Pieters
Verbindingstraat 1
3630 Maasmechelen

Nieuwe kunstgrasvelden in gebruik
Sinds augustus kunnen onder meer
voetbalclubs Cerkel Mechelen en
Patro Eisden voetballen op gloednieuwe kunstgrasvelden in het Gemeentelijk Sportpark en op de
Mottekamp-site. Het gemeentebestuur ging in op het aanbod van
Vlaams minister van Sport Philippe
Muyters (N-VA) om twee kunstgrasvelden te laten ontwerpen en
bouwen. Gedurende tien jaar zal de
Vlaamse overheid de velden financieren en onderhouden.
De realisatie kadert in het Vlaams
Sportinfrastructuurplan. Daarmee
wil Vlaanderen het globale tekort
aan sportinfrastructuur wegwerken. De N-VA ziet de investering in
dergelijke infrastructuur als een uitgelezen middel om getalenteerde
sporters optimale kansen te geven.
We zijn dan ook blij dat het gemeentebestuur mee op de kar
sprong in dit dossier. Zo zie je maar:
als het goed is, zeggen we het ook!

N-VA gaat op eigen kracht naar verkiezingen
U heeft het wellicht al gehoord: op 14 oktober 2012 zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Deze staan bekend als de belangrijkste verkiezingen van allemaal. Het gemeentelijke niveau staat immers het dichtst bij de mensen. De genomen
maatregelen zijn direct zicht- of voelbaar bij de inwoners en de gemeenschap.
Zo herinnert u zich zonder twijfel de dienstenbelasting die Open Vld en sp.a-Groen!
Maasmechelen enkele jaren geleden invoerden. De belasting trof iedereen in de portemonnee, tegen alle beloftes en afspraken in.
KANS OP BETER BELEID WAS NOOIT GROTER
Om dergelijke zaken in te toekomst te voorkomen, heeft N-VA Maasmechelen de ambitie om deel te nemen aan de lokale verkiezingen. Het is onze overtuiging dat de
kans op een beter beleid in Maasmechelen nooit groter was dan vandaag.
Ondertussen heeft onze plaatselijke afdeling ook definitief beslist dat er geen nieuw
kartel komt met CD&V. Een grote verrassing zal dat niet zijn. Om échte verandering
mogelijk te maken in onze gemeente, is een sterk resultaat met een zelfstandige
N-VA-lijst een noodzaak.
STERK EN GELOOFWAARDIG ALTERNATIEF
Wij zijn overtuigd van onze eigen kracht, maar we zijn niet hoogmoedig. Er is werk
aan de winkel. Tegenover de partijen die jarenlang
onze gemeente ‘mismanaged’ hebben, stellen wij
een sterk en geloofwaardig alternatief met betrouwbare mensen. Het is aan de kiezer om te oordelen.
Andy Pieters
Ondervoorzitter N-VA
Maasmechelen

Willem Voeten
Penningmeester N-VA
Maasmechelen

Verder in deze editie:

Verkeersveiligheid De Helix
blijft probleem
Het schooljaar is weer begonnen. Iedere dag verplaatsen duizenden leerlingen zich naar de Maasmechelse scholen. De N-VA betreurt dat er in de
aanloop naar het nieuwe schooljaar geen verkeersmaatregelen genomen werden rond campus De
Helix. Nochtans lopen de voorbereidende gesprekken en het subsidiedossier als sinds 2002.
KRUISPUNT GROENSTRAAT-RIJKSWEG
ONVERANDERD
Het grootste werkpunt blijft het kruispunt van de
Rijksweg (N78) en de Groenstraat. Jaarlijks duiken
allerlei ideeën op om dit kruispunt te verbeteren: het
afsluiten van de middenberm vanaf de Collegestraat,
verkeerslichten, verlenging van de zone 30. Tot op
heden valt hiervan niets te bespeuren.
De N-VA erkent dat het gemeentebestuur deze initiatieven niet zelf kan nemen. De gemeente dient
overeenkomsten af te sluiten met het Vlaams Gewest.
Bovendien moet het project aan bepaalde voorwaarden voldoen om subsidies te krijgen. Enkel binnen
het gemeentelijke wegennet kan kan Maasmechelen
zelf initiatieven nemen.
OOK GEMEENTEWEGEN BLIJVEN ONVEILIG
Toch gebeurde er ook binnen de gemeentebevoegdheid niets. Zo zijn de Groenstraat, Looheuvelstraat,
Heirstraat en Collegestraat geen voorbeelden van
verkeersveiligheid. Hier kunnen allerlei maatregelen
genomen worden. Enkele voorstellen:

Dagelijks verplaatsen
duizenden leerlingen zich naar
Campus De Helix, een van de
onveiligste schoolomgevingen
van Maasmechelen.

• Vrijliggende fietspaden aan één zijde van de rijweg
• Volledige heraanleg van de wegen
• Andere snelheidszones
• Eenrichtingsverkeer
Dergelijke maatregelen bleven deze legistratuur uit. We
merken eveneens op dat er in de aanloop naar het
nieuwe schooljaar geen specifieke sensibiliseringscampagnes gevoerd werden rond de gevaarlijkste
schoolomgevingen. Elders in Vlaanderen bleken dergelijke acties van gemeentebesturen nochtans zeer
effectief.
VERHOOG DE VEILIGHEID!
Aan de start van het schooljaar roept N-VA Maasmechelen nogmaals het gemeentebestuur op om snel
over te gaan tot werkzaamheden rond campus De
Helix. Daarnaast moeten ook doelgerichte sensibiliseringscampagnes per schoolomgeving uitgewerkt
worden. De combinatie van een
onveilige Rijksweg en onveilige gemeentewegen kan dramatische gevolgen hebben, zo leert het verleden.
Ook de gemeentelijke wegen rond de
campus zorgen voor gevaarlijke
situaties. Of vindt u dat dit fietspad
in de Looheuvelstraat
veilig oogt?

Terugblik: Volksunie 1988
1988 was een goed wijnjaar, maar vooral een fantastisch politiek jaar. Tijdens de lokale verkiezingen behaalde de toenmalige Volksunie probleemloos twee
zetels in de Maasmechelse gemeenteraad. Frans
Meyers uit Opgrimbie trok toen de lijst. Hij had een
aantal zeer belangrijke strijdpunten:
• Meer initiatieven nemen die de tewerkstellingskansen van de Maasmechelaar vergroten
• Toerisme niet behandelen als vijfde wiel aan de
schepenwagen
• Een duidelijke aanwezigheid van jongeren in het
gemeentebeleid

• Een evenwichtig samengaan van milieu en menselijke activiteit in de natuur
• Meer trefplaatsen en beter zorgverlening ter versterking van het OCMW
De voorganger van onze partij wou van Maasmechelen dus al een echte thuis maken voor alle burgers. De N-VA gaat de komende jaren verder in hetzelfde stramien.
Frans Meyers, 23 jaar geleden.
Vandaag is hij nog steeds
een gedreven N-VA-lid.

Wil jij weten wie er nog allemaal op de Volksunie-lijst
van 1988 stond? Bekijk de originele folder op
www.n-va.be/lanaken-maasmechelen!
U kan er ook een boeiend interview met Frans Meyers lezen.

N-VA is waakzaam over ‘Nieuwe Bunders’
VERSTANDIGE INVULLING
BEDRIJVENTERREIN
Alvorens aan het nieuwe bedrijventerrein te beginnen, moet de
invulling ervan vaststaan. Stapelruimten brengen immers geen
werkgelegenheid met zich mee,
productieprocessen wel. Verstandig omspringen met de verkoop
van de gronden is dus aangeraden. De N-VA vraagt bovendien
dat de verkoop op objectieve criteria gebaseerd is.

Het lijkt opvallend stil rond
het dossier ‘Nieuwe Bunders’,
het nieuwe bedrijventerrein tussen de N78 en de Heirstraat in
Opgrimbie. Niets is echter minder waar. Een jaar geleden keurde
de provincie Limburg de milieueffectenrapportage ‘Afbakening
Kleinstedelijk Gebied Maasmechelen’ goed. Het startschot voor
de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is dus gegeven.
MOBILITEIT EN WATER BLIJVEN PIJNPUNTEN
Tijdens het milieueffectenonderzoek kwamen de twee
grootste struikelblokken voor het project nogmaals naar
voren. Enerzijds is er de verkeersafwikkeling. Die kan
de leefbaarheid van Opgrimbie en de doorstroming
op de N78 in gevaar kan brengen. Ook de waterverwerking baart kopzorgen. In het overstromingsgevoelige gebied nabij de Kikbeek zullen namelijk bijkomende verhardingen komen.
N-VA ZOEKT WANKEL EVENWICHT
Onze partij is sinds het begin waakzaam in dit dossier.
De N-VA is voorstander van nieuwe bedrijventerreinen
en de bijhorende werkgelegenheid. Maar onze partij
vraagt ook een vlotte verkeersdoorstroming en een leefbaar Opgrimbie. Het evenwicht tussen al deze factoren
is van groot belang voor dit project. Alleen op die manier kan ‘Nieuwe Bunders’ een meerwaarde betekenen
voor onze gemeente.

De Limburgse deputatie deelde enkele jaren geleden
mee dat de werkzaamheden aan 'Nieuwe Bunders' in
2011 zouden starten. Dat is duidelijk niet het geval.
Voorlopig vergt het dossier nog wat geduld. Het RUP
staat momenteel in de steigers bij de
provinciale en
gemeentelijke
diensten ruimtelijke ordening. Wellicht
zal het plan
niet meer voor
2012 openbaar
gemaakt worden.
De realisatie van het nieuwe industrieterrein
zou in verschillende fasen gebeuren.

Lid worden van de N-VA? Het kan!
Het ledenaantal van N-VA Maasmechelen is in stijgende lijn. Sta jij achter onze
standpunten? Kan je je vinden in onze rechtlijnige visie op de maatschappij?
Wil je inspraak hebben in de organisatie en het programma van onze partij?
Heb je interesse in de gemeentepolitiek? Aarzel dan zeker niet om lid te worden.
Mail je gegevens door naar ledenverantwoordelijke Annemie Wampers via
annemie.wampers@n-va.be. Het lidgeld moet je storten op rekeningnummer
BE72 7350 2795 8216 t.a.v. N-VA Lanaken-Maasmechelen. Het eerste lid van het
gezin betaalt 12,5 euro, bijkomende leden binnen een gezin betalen 2,5 euro.
Ben je jonger dan dertig, dan is je bijdrage slechts 5 euro.
Graag tot snel!

Spotprent

N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energiebevoorrading 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 Vlaams 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 op een doordachte manier gestimuleerd worden.
Zuinig en bewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet verbruikt wordt.

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 pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie
moet te allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze
bedrijven.
Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.
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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. n Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen.
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