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Maasmechelen
V.U.: Andy Pieters
Verbindingstraat 1
3630 Maasmechelen

Kom eens naar het
N-VA Café!
Tweewekelijks organiseert onze
lokale afdeling het N-VA Café.
Een gezellig samenzijn waar we,
zonder al te veel dorst te moeten
krijgen, van gedachten kunnen
wisselen.

De kracht van verandering begint
in Maasmechelen
De door Bart De Wever bekendgemaakte verkiezingsslogan ‘de kracht van
verandering’ lijkt wel speciaal voor onze gemeente in het leven geroepen. We
kunnen er immers niet omheen dat het politieke beleid en de financiële
gezondheid van Maasmechelen de afgelopen decennia zijn afgegleden naar een
ongekend dieptepunt.

Het team van N-VA
Maasmechelen bestaat
uit nieuwe mensen
met frisse ideeën,
geruggensteund door
ervaren rotten.

Wil je tussen pot en pint eens
babbelen over politiek? Of wil
je te weten komen wie N-VA
Maasmechelen is? Zelfs een
gesprek over niet-politieke
onderwerpen is geen probleem.
Iedereen is welkom!
• Woensdag 30 mei 2012
vanaf 20 uur
Café La Baracca,
Oude Baan 175, Vucht
• Donderdag 14 juni 2012
vanaf 20 uur
Café De Pelikaan,
Kikweg 1, Opgrimbie
• Woensdag 14 juni 2012
vanaf 20 uur
Locatie vindt u op onze website
Alle data kun je terugvinden via

www.n-va.be/maasmechelen.

Terwijl het gemeentebestuur beweert Maasmechelen financieel gezond te hebben
gemaakt, blijkt uit de werkelijke cijfers dat de schulden van de gemeente de laatste
12 jaar onveranderd bleven. De schulden werden weliswaar ‘verstopt’ in onder
andere het Autonoom Gemeentebedrijf en allerlei andere bedenkelijke structuren.
Als we de vele aanmoedigingen en hulpaanbiedingen mogen geloven, rekent u op
de N-VA om in Maasmechelen de grote ommekeer te brengen. Een nieuw beleid
kan immers enkel geloofwaardig gebracht worden door een team van nieuwe
mensen met frisse ideeën, achter de schermen geruggensteund door ervaren rotten.
Onze afdeling wil al haar ideeën omzetten in beleid door na de verkiezingen deel
uit te maken van de meerderheid. Het is voor ons immers ondenkbaar dat men
met de huidige beleidsploeg zou doorgaan terwijl de Maasmechelaren smeken om
verandering.
N-VA Maasmechelen

Wil jij meewerken aan
de kracht van verandering?
Aarzel niet en contacteer ons via
maasmechelen@n-va.be
of 0499 17 35 84.
Noteer alvast in uw agenda:

Zondag 3 juni om 10 uur: N-VA-familiewandeling aan de poort van het
Nationaal Park Hoge Kempen aan De Salamander.
Vrijdag 6 juli om 20 uur: N-VA Zingt & Klinkt Avond. Nadere info volgt.

De dossiervreters van Maasmechelen
N-VA Maasmechelen brengt op regelmatige basis
dossiers naar buiten waarbij de partij duidelijke
standpunten inneemt. Het beoogde resultaat? Duide
lijk maken dat de partij onverwijld zal strijden voor
een daadkrachtig en efficiënt beleid in Maasmechelen.
Een slankere en efficiëntere overheid
N-VA’ers Andy Pieters en
Willem Voeten (foto) haalden
reeds enkele malen uit naar de
benoemingspolitiek van het
OCMW-bestuur. N-VA Maas
meche
len wil de dubbele
functies in OCMW en gemeente
laten samenvallen via een staps
gewijs proces. De partij deed
daarvoor een concrete voorzet
in een uitgebreid dossier. De
persaandacht deed heel wat stof oplaaien binnen politiek
Maasmechelen. Het OCMW eiste zelfs dat een belangrijk
deel uit het dossier van de website gehaald werd.
Duidelijkheid over windturbines
Windolens hier. Windmolens daar. Dat is wat de modale
Maasmechelaar
vaak
denkt van het gemeente
beleid inzake alternatieve
energie. Martin Milissen,
Jan Delille en Bert
Dexters van N-VA Maas
mechelen
evalueerden
het huidige beleid. Zij zijn
van mening dat er wel
degelijk ruimte is voor alternatieve energie maar dat
er, ondanks honderdduizenden euro’s aan studies en
consultancykosten, nog te veel onduidelijkheid bestaat
over deze gemeentelijke windmolens. In het recent
voorgestelde windplan van de provincie worden slechts
vier van de acht aangevraagde turbines vergund.
De vooropgestelde opbrengsten zullen dus nooit
gehaald worden. Het huidige beleid geeft zelf toe dat de
gemeentekas hierdoor 250 000 euro per jaar per molen
aan zich ziet voorbijgaan.

Snelbus naar Brussel moet blijven
De Lijn Limburg wil
vanaf 1 augustus 2012 de
snelbuslijn
178
tussen
Maaseik en Brussel via
Maasmechelen afschaffen.
De maatregel kadert in een
interne besparingsoefening.
N-VA Maasmechelen is
van mening dat de aan
spraken van de Maaslander op goed en efficiënt
openbaar vervoer legitiem en verantwoord zijn, maar
onmogelijk te realiseren zonder de snelbuslijn. De lijn
wordt vooral door studenten en pendelaars gebruikt en
is zeer succesvol. De vervoersmaatschappij mag haar
huiswerk opnieuw maken, vindt N-VA Maasmechelen,
en mag zich bezinnen over prestigeproject ‘Spartacus’.
Alle standpunten kan je terugvinden op
www.n-va.be/maasmechelen.
Wil je zelf meehelpen om dergelijke inhoudelijke
dossiers kleur te geven? Aarzel niet en contacteer
ons via maasmechelen@n-va.be
of 0499 17 35 84.
valentijnsactie
Op 11 februari was geel voor één keer de kleur van
de liefde in Maasmechelen. N-VA-militanten met ‘een
hart voor Maasmechelen’
deelden op verschillende
plaatsen chocolaatjes uit
aan de winkelende mensen.
Het was koud maar de
reacties over het feit dat
de N-VA met een eigen
lijst opkomt op 14 oktober,
waren hartverwarmend en
bemoedigend. De valentijns
chocolaatjes waren in een
mum van tijd uitgedeeld!

Meld je bij Annemie!
Annemie Wampers is binnen onze N-VA-afdeling verantwoordelijk voor de
ledenadministratie. Een niet te onderschatten job, als je weet dat de N-VA de
snelst groeiende partij in Vlaanderen is. Annemie krijgt bijgevolg wekelijks
nieuwe ledenaanvragen te verwerken.
Voel jij je ook aangetrokken tot de kracht van verandering en wil je lid worden?
Stuur dan een mailtje naar annemie.wampers@n-va.be met je naam, adres
en geboortedatum. Annemie regelt alles en na ongeveer 2 weken valt jouw
persoonlijke N-VA-lidkaart in de brievenbus.

N-VA wil 1,1 miljoen euro besparen
op politiek apparaat
Om de penibele financiële situatie van onze
gemeente recht te trekken, moet in eerste instantie
niet naar de burger gekeken worden. Politiek
Maasmechelen moet eerst zélf de buikriem aanhalen,
vindt de N-VA.
Andy Pieters (N-VA) wil minder
geld besteden aan het politiek
apparaat: “Willen we zélf de
tering naar de nering zetten of
willen we alle facturen afschuiven
naar onze inwoners? N-VA kiest
alvast voor het eerste.”

Dat financieel moeilijke tijden in
aantocht zijn voor Maasmechelen
is een zekerheid. We moeten
streven naar structurele oplossingen met gunstige
gevolgen voor het gemeentebudget. De N-VA stelt
echter vast dat er in Maasmechelen geen sprake is van
een krachtig en efficiënt lokaal bestuur. Er is nood
aan een slanker politiek bestuur dat een zuiver en
transparant beleid kan voeren.
N-VA Maasmechelen doet 3 concrete voorstellen om in
de legistratuur 2013-2018 meer dan 1,1 miljoen euro te
besparen op het politieke apparaat:
1. Minder bezoldigde
commissievergaderingen
Open Vld en sp.a verhoogden begin 2007 het aantal
bezoldigde commissievergadering van gemiddeld
10 naar 44 per jaar. Veel te veel, volgens de N-VA,
terwijl de commissies steeds minder lang duren. 1
voorbereidende commissie per raad is ruim voldoende
blijkt in naburige gemeenten.

2. Debat over zitpenningen
De zitpenningen van de raadsleden zijn vastgelegd op
het wettelijk maximum. N-VA Maasmechelen stelt zich
de vraag of dit maximum te verantwoorden is in de
huidige budgettaire toestand. De partij wil het debat
over de verlaging van de presentiegelden onverwijld
voeren. Volgens de N-VA moeten politici het goede
voorbeeld geven.
3. Meer doen met minder schepenen
Vanaf 2018 wordt het aantal schepenen verplicht
verminderd met 1 per bestuur. Deze vermindering
zorgt niet enkel voor een daling van de kosten voor
het politieke apparaat, maar bevordert eveneens een
efficiënte werking van het college. N-VA Maasmechelen
wil echter niet wachten tot het einde van 2018 om deze
afslanking te realiseren, maar wil al vanaf begin 2013
meer doen met minder schepenen.
N-VA Maasmechelen is realistisch en beseft dat veel
van deze voorstellen zeer moeilijk zullen liggen voor
de traditionele partijen in Maasmechelen. Toch willen
we het debat aangaan. Willen we zélf de tering naar
de nering zetten of willen we alle facturen afschuiven
naar onze – toekomstige – inwoners? N-VA kiest alvast
voor het eerste.
Het volledige dossier kunt u nalezen op
www.n-va.be/maasmechelen.

De buurgemeenten van
Maasmechelen hebben slechts 11
commissievergaderingen nodig
per jaar, terwijl de Maasmechelse
meerderheid het met 44 aanzienlijk
drukker heeft. 

Wist je dat…
••• N-VA Maasmechelen op 17 maart haar eerste
spaghettiavond organiseerde in het wijkcentrum van
Boorsem? Maar liefst 250 leden en sympathisanten
hieven het glas en aten een heerlijk Italiaans gerechtje.

••• de gemeentelijk dienstenbelasting inmiddels
haar vierde ‘verjaardag’ viert? De belasting werd
in 2008 ingevoerd door Open Vld en sp.a, tegen de
afspraken met de Vlaamse regering in.

••• het gemeentebestuur 11,86 ambtenaren tewerkstelt
per duizend inwoners? Lanaken (9,92), As (7,10)
en Zutendaal (9,21) doen het opvallend beter. De
personeelskost bedraagt in Maasmechelen ongeveer
een derde van alle uitgaven.

••• de gemeente en het OCMW voor hun personeel
een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie houden? Het
OCMW zal hiervoor, volgens de begroting van 2012,
23 000 euro moeten betalen aan de gemeente.

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.
Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’
Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

