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Eindejaarsreceptie
in Maasmechelen
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Zaal Jagersborg
Heirstraat 147
3630 Maasmechelen
N-VA Maasmechelen nodigt u
vriendelijk uit voor haar
eindejaarsreceptie in Mechelen
aan de Maas. Samen met onze
kopstukken, leden en sympathisanten heffen we het glas. We
blikken terug op 2011 en kijken
vooruit naar 2012.

In bed met de N-VA?
De zenuwachtigheid stijgt in politiek Maasmechelen. De traditionele partijen
lopen op de tippen van hun tenen. Begrijpelijk: over tien maanden gaan we immers allemaal naar de stembus. We kiezen dan een meerderheid die het lokale beleid
uitstippelt tot en met 2018. Het is dus belangrijk om verstandig te kiezen. Niet op
basis van beloftes, maar wel op basis van gevolgen.
DE GEVOLGEN VAN SP.A
Onze partij is van mening dat de sp.a lang genoeg in het midden van het politieke bed
heeft gelegen in Maasmechelen. De partij heeft daardoor teveel kunnen eisen. Het
resultaat is inmiddels duidelijk: hoge belastingen, een hoge werkloosheidsgraad, een
OCMW in het rood, enzovoort. Deze toestand verder laten escaleren, is geen optie.
N-VA ALS ALTERNATIEF
Toch stelt de N-VA vast dat zowel CD&V als Open Vld een ‘bevoorrechte partner’
zien in de sp.a. Alle mogelijkheden op verandering gooit men zo overboord. De
belangrijkste keuze in 2012 is dus niet die voor de burgemeesterssjerp van Raf
Terwingen of Georges Lenssen. Integendeel.
De échte keuze is die voor de historische kans die de N-VA biedt. Een zoveelste coalitie met de socialisten als spil zal immers nefast zijn voor onze gemeente. Een sterke
N-VA verhindert een dergelijke coalitie en levert, voor het eerst in de geschiedenis,
een andere beleidspartner op. De verandering die Maasmechelen nodig heeft!

Gastspreker is niemand minder
dan KRIS VAN DIJCK,
N-VA-fractieleider in het Vlaams
Parlement én burgemeester van
een absolute meerderheid in
Dessel. Uiteraard zullen ook onze
lokale kopstukken en vele
Limburgse parlementsleden
aanwezig zijn.
Iedereen is welkom!
Gelieve uw aanwezigheid te
bevestigen via
maasmechelen@n-va.be

TIJD VOOR EEN NIEUWE PLOEG
N-VA Maasmechelen stelt vast dat de ervaren politici uit de huidige meerderheid geen garantie waren op een goed beleid. Dit
wordt voor de N-VA dan ook de inzet van de verkiezingen. Wanneer ervaring faalt, is het tijd voor een nieuwe ploeg. Als u de N-VA
in 2012 een mandaat geeft om te durven veranderen in het
gemeentehuis, dan zullen we uw vertrouwen niet beschamen.
Andy PIETERS
Ondervoorzitter N-VA Maasmechelen

Verder in deze editie:

Vijf jaar paars in Maasmechelen
De huidige meerderheid van Open VLD, sp.a
en Groen! staat ondertussen bijna vijf jaar aan
het roer in Maasmechelen. De bestuursleden van
N-VA Maasmechelen evalueren enkele opvallende
paarse beleidsmaatregelen uit de voorbije legislatuur.
STIJGING AANTAL BEZOLDIGDE
VERGADERINGEN
De huidige meerderheid verhoogde het aantal betaalde commissievergaderingen van 1 vergadering
naar 4 vergaderingen per maand. Er gaan daardoor
jaarlijks tot 80 000 euro meer aan zitpenningen naar
de gemeenteraadsleden. Onaanvaardbaar! De N-VA
wil het aantal commissievergaderingen drastisch
beperken. Ook de verlaging van het bedrag per vergadering is een debat waard. Besparingen op het politieke apparaat zijn
immers noodzakelijk om te komen tot
een zuinige en efficiënte overheid.
Bert Dexters, bestuurslid

INVOERING NIEUWE
DIENSTENBELASTING
De gemeente sloot in 2008 een fiscaal pact af met de
Vlaamse Regering. Als de gemeente haar huisvuilbelasting afschafte, werden haar schulden overgenomen door Vlaanderen. De paarse meerderheid
schafte de belasting af, maar voerde meteen een
nieuwe belasting in: de dienstenbelasting. Net zoals
in de nota Di Rupo ging het gemeentebestuur niet op
zoek naar structurele besparingen, maar naar nieuwe
inkomsten. Een overheid die zelf geen moeite doet
om te besparen, maar wel de centen
van gezinnen en ondernemers opeist,
is voor de N-VA geen optie.
Annemie Wampers,
ledenverantwoordelijke

SLOPING
OPENLUCHTZWEMBAD EISDEN
Het olympisch openluchtzwembad van Eisden, dat
vooral een sociale functie had, moest gerenoveerd
worden omdat het jarenlang niet degelijk onderhou-

den werd. Het gemeentebestuur besliste in 2009
echter om het zwembad definitief te sluiten. Maasmechelen was op dat moment een van de weinige
Limburgse gemeenten met twee openbare zwembaden. De N-VA betreurt de beslissing tot sluiting.
Vele jongeren en jonge gezinnen wijken
nu in de zomer immers uit naar andere
gemeenten, terwijl Maasmechelen alle
troeven in handen had.
Ivo Schobben, bestuurslid

GEMEENTE GAAT
WINDMOLENS BOUWEN
Burgemeester Lenssen is enorm fier dat Maasmechelen als eerste gemeente ooit windmolens in
eigen beheer zal exploiteren. De windmolens moeten de toekomstige gaten in de begroting structureel
dichten. N-VA Maasmechelen heeft gemengde gevoelens bij dit dossier. De toekomstige inkomsten
zijn onzeker, dat wijzen diverse studies uit. Toch is
onze partij van mening dat dergelijke initiatieven
beter zijn dan inkomstenverhogingen
via belastingen. Alleen hopen we dat
de windmolens geen ‘nieuwe blunders’
blijken te zijn…
Willem Voeten, penningmeester

GEEN KUNSTWERK
VAN 35 000 EURO
Sp.a en Open VLD wilden een kunstwerk aankopen
voor de raadzaal van het gemeentehuis. Korte tijd
daarna bedachten de Maasmechelse liberalen zich:
ze stemden tegen hun eigen aankoopdossier. De
N-VA bedankt hen hiervoor. Dergelijke investering
van 35 000 euro is niet toelaatbaar in economisch
moeilijke tijden. Bovendien investeerde de gemeente
enkele jaren geleden al 200 000 euro in nieuw meubilair voor de raadzaal. Het gemeentebestuur moet
het goede voorbeeld geven. Dit wil zeggen: de tering naar de nering zetten en niet investeren in luxe tot de financiële situatie
van de gemeente gunstiger is.
Andy Pieters, ondervoorzitter

Reageren: maasmechelen@n-va.be of via Facebook en Twitter

Kopstuk in de kijker
In de aanloop naar de verkiezingen van 2012 stellen we de kopstukken
van N-VA Maasmechelen aan u voor. In deze editie van ons huis-aanhuisblad gaan we op bezoek bij Martin Milissen in Uikhoven.
Waarom koos je voor de N-VA, Martin?
Het is niet zo fraai, maar de Maasmechelse politiek heeft mij altijd geïrriteerd. Nog nooit hield iemand zijn of haar woord en altijd was er een voorakkoord. Om nog maar te zwijgen van het gebrek aan transparantie. Op
een bepaald moment stelde ik me de vraag: waarom ga ik nog stemmen?
De N-VA bewees ondertussen dat ze anders is: gedreven, daadkrachtig,
rechtlijnig. Onder het motto ‘Denken. Durven. Doen.’ ben ik naar Vlaams
Parlementslid Lies Jans (N-VA) gestapt. Zij bracht me in contact met
gelijkgezinde Maasmechelaren.
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Wat is je huidige rol bij N-VA Maasmechelen?
Ik ben organisatieverantwoordelijke. Dat houdt in dat alle praktische zaken via mij passeren:
organiseren van activiteiten en vergaderingen, het mee plannen van de kiescampagne, enzovoort. Maar ook leden
werven is ondertussen een dagelijkse bezigheid geworden. Ons ledenaantal is in een jaar tijd bijna verdrievoudigd!
In 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wat is voor jou een prioriteit?
Vooral meer inspraak voor de burger is voor mij van belang. Daarmee bedoel ik niet enkel bevragingen op voorhand,
maar ook actieve betrokkenheid bij het uitvoeren van het beleid. Daarnaast vind ik ook dat de rechten van de kleine
zelfstandigen beter verdedigd moeten worden. Wellicht denken niet alle politici er zo over, maar ik wil een geloofwaardige en eerlijke politiek. Dat wil zeggen dat er in Maasmechelen nog veel werk aan de winkel is.

N-VA bedankt vrijwilligers ‘Tuinwijk 100’
In 2011 was het honderd jaar geleden dat in EisdenTuinwijk de eerste citéhuizen hun eerste bewoners
kregen. Ondertussen ligt een volledig jaar vol initiatieven ter promotie van de Eisdense Tuinwijk bijna
achter ons. Op 4 december, dag van de beschermheilige van de mijnwerkers en andere gevaarlijke beroepen Sint-Barbara, wordt het feestjaar officieel
afgesloten.
N-VA Maasmechelen wenst iedereen te bedanken die
zich het voorbije jaar (soms zelfs jaren) ingezet heeft
voor ons waardevolle erfgoed in Eisden. De vele inwoners en verenigingen hebben het imago van de cité het voorbije jaar
een enorme boost gegeven. De N-VA rekent er op dat de lokale overheid in de toekomst de nodige steun voorziet voor de Eisdense Tuinwijk. Net als voor vele andere wijken waar jarenlang amper in
geïnvesteerd werd.

Het regiegebouw aan het kerkplein
van de Eisdense Tuinwijk werd vorig jaar
erkend als beschermd monument
door Vlaams minister van Erfgoed
Geert Bourgeois (N-VA).

Reageren: maasmechelen@n-va.be
of via Facebook en Twitter

Spotprent
U kan al onze spotprenten bekijken op
www.n-va.be/maasmechelen.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.

"

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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