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V.U.: Jan Valgaeren
Opperveldstraat 48
3630 Maasmechelen

Kom eens naar het
N-VA Café! Veranderen is voor N-VA Maasmechelen politiek bedrijven op een eerlijke en 

rechtvaardige wijze.  Oneerlijkheid en onrechtvaardigheid stellen wij onomwonden 
aan de kaak.  De klassieke partijen worden hier onrustig van en proberen die lastige 
nieuwkomers door roddels een voetje te lichten.
Vandaar dat wij even heel duidelijk willen zijn:

1.  N-VA voert GEEN en zal GEEN coalitiegesprekken voeren voor de verkiezingen.  
In de vorige editie van dit krantje (juli 2012) hebben wij dit opbod tussen VLD, 
SP-a en CD&V zwaar aangeklaagd. Wij zijn niet in hetzelfde bedje ziek.
De praatjes, dat ook wij coalitiegesprekken voeren, zijn dus volledig uit de lucht 
gegrepen.

2.  N-VA wordt NIET gesponsord door ‘Lenssen’ als voorwaarde om een coalitie af 
te sluiten tussen VLD en N-VA.   

In dit krantje geven wij opnieuw een tegendraadse visie op enkele beleidsdomeinen, 
zoals de Ecovallei, de windmolens, de dienstenbelasting. Maar wij vermelden ook 

wat de Maasmechelaar ter zake van N-VA kan verwachten.  

Wij hebben een ploeg samengesteld van zelfbewuste vrouwen en mannen, 
jong en oud uit alle kerkdorpen.  Zij vormen samen een hecht team van 
mensen die doordrongen zijn van hetzelfde idee, namelijk de Maasmeche-
laar opnieuw in zijn gemeente laten geloven.  Het kan namelijk anders in 
Maasmechelen, het moet anders.  Daarom ijveren wij voor transparantie.  
De beste coalitie moet de gemeente besturen in samenspraak met 

de inwoners van Maasmechelen. 

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

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 19/9
Café Flipper
Maasmechelen

Donderdag 27/9  
Café Ponderosa   
Kotem

Woensdag 3/10 
Café Oud Vucht
Vucht

Donderdag 11/10
Café De Preekstool
Maasmechelen

N-VA gaat voor verandering.

Erik Ver Berne 
Lijsttrekker

Ontbijt van de verandering.
N-VA Maasmechelen organiseert op zondag 16 september 2012 het 
‘Ontbijt van de verandering’. Tijdens het gezellig samenzijn van 
9u30 t.e.m. 11u30 kan iedereen komen genieten van een heerlijk 
ontbijtbuffet. Het gemeenschapscentrum van Opgrimbie is dé 
plaats om naartoe te komen.

Tijdens deze activiteit zal eveneens de volledige lijst van N-VA 
Maasmechelen voorgesteld worden.

Voor info en kaarten:  martin.milissen@n-va.be
 0497 54 32 22

Erik Ver Berne 
Lijsttrekker

Jan Valgaeren
Voorzitter



De Open VLD is in haar verkiezingspropaganda fi er
dat ze de belastingen NIET verhoogde.
Het antwoord van de N-VA is zeer duidelijk:
‘Wij hebben al de hoogste belasting van heel Vlaanderen.  
Trouwens de belastingen werden WEL verhoogd…’
Een Open VLD – schepen van de coalitie 
Open VLD en SP-a voerden in 2008, de 
dienstenbelasting in: € 69,40 per jaar
betalen wij momenteel. 
Is dit dan geen belasting?

Even uitleggen hoe Open VLD en SP-a de 
modale Maasmechelaar toen op een zeer 
onfatsoenlijke manier om de tuin hebben 
geleid.

De Vlaamse regering (globaal pact*) geeft in 
2008 aan de gemeente de som van € 100,00 
per inwoner.  De voorwaarde is onder meer 
dat de huisvuilbelasting wordt afgeschaft.  
En dit gebeurde : de coalitie van Open 
VLD en SP-a schaft de huisvuilbelasting 
inderdaad af en krijgt prompt € 100,00 per 
inwoner van de Vlaamse Regering.  Maar, 
ondanks deze compensatie voert diezelfde coalitie nog eens 
de dienstenbelasting in.  Ofschoon die voor elke Maasme-
chelaar een kaakslag was, was dit besluit wettelijk op voor-
waarde dat die dienstenbelasting niet hoger zou zijn dan 
€ 55,00.  Alle Vlaamse gemeenten hielden zich aan deze 
afspraak, behalve 5, waaronder … jazeker, Maasmechelen.

Wanneer Maasmechelen zich in 2010 nog niet in orde heeft 
gesteld, worden ze op de vingers getikt door de bevoegde 
Vlaamse Minister, Geert Bourgeois (N-VA).  De minister, 
die inmiddels zijn deel van de deal is nagekomen, stelt dat 
als Maasmechelen haar dienstenbelasting niet terugschroeft 
tot € 55,00 voor 31 december de Vlaamse regering hen 
in het daaropvolgende jaar (2011) de laatste schijf van de 

Eliacompensatie niet zal uitbetalen.  Hiertegen ging het 
gemeentebestuur in beroep bij de Raad van State.
De Maasmechelse meerderheid legt deze maatregel hoog-
moedig naast zich neer met de bewering dat de meerop-
brengsten van de dienstenbelasting (€ 69,40 - € 55,00 = 

€ 14,50) hoger is dan de boete, die Minister 
Bourgeois bedingt.  Dus ze halen liever de 
centen bij ons, inwoners van Maasmechelen, 
dan ze te moeten krijgen van de Vlaamse
regering.

Dames en heren van Open VLD en SP-a, 
wij zeggen het nogmaals: ‘Jullie kregen reeds          
€ 100,00 per inwoner van de Vlaamse
Regering; dit was toch al een compensatie
van 156 % …  
Jullie mogen zelfs geen dienstenbelasting
vragen die hoger is dan € 55,00.
Waarom zijn wij, Maasmechelaren, opnieuw 
de uitzondering in Vlaanderen?’

Besluit:
N-VA eist een grondige herziening, en indien 
mogelijk de afschaffi ng, van de dienstenbelas-

ting omdat ze op onterechte wijze verkregen is.
Tevens dient er vooral ook aan de uitgaven gesleuteld te 
worden. Elk goed draaiend huisgezin zet de “tering naar de 
nering”, dat dient ons gemeentebestuur ook te doen. 
Op onze website (http://maasmechelen.n-va.be) 
geven wij ter zake meerdere tips.  

*Het globaal pact werd in 2008 gesloten tussen de Vlaamse
regering, de gemeenten en de provincies.  In ruil voor een aantal 
fi scale maatregelen konden de gemeenten deelnemen in de
schuldovername van de Vlaamse regering voor een bedrag van 
€ 100,00 per inwoner.

Een dertigtal kandidaten voor de aankomende gemeente-
raadsverkiezingen verzamelden op donderdagavond
30 augustus 2012 in zaal De Lark in Opgrimbie om voor-
namelijk de kiescampagne te bespreken. Proefdrukken van 
folders, de campagnewebsite, de wijkfolders, de huis-aan-
huisbezoeken: over alles werd nagedacht. Weldra zult u het 
concreet merken in uw straat of wijk! Graag tot dan.

Kandidaten denken samen 
na over campagne.

N-VA is de invoering van de dienstenbelasting nog niet vergeten.

De kracht van verandering

Johan Goris en Kenny Heymans

Erik Petra Gerard Nathalie Kenny Veerle Pasquale Dorothée Antonio Hilde Patrick Suzy Jan MattyMie



In het voorjaar stond onze bur-
gemeester Georges Lenssen op 
de voorpagina van het Belang 
van Limburg reclame te maken 
voor de Ecovallei.  De creatie 
van de Ecovallei zou volgens 
onze burgemeester een buiten-
kans zijn voor Maasmechelen.  
Het geplande grote viaduct op 
de E-314 over het Nationaal 
Park Hoge Kempen zou vol-
gens hem een spectaculair zicht 
geven op de vroegere grind- en 
zandplassen door het plaatsen 
van doorzichtige geluidschil-

den. De Ecovallei zou aan het wild én de wandelaars in het 
Nationaal Park de kans geven om onder de autosnelweg 
te lopen.  Het miljardenproject zou betaald worden met de 
opbrengsten van de zand- en grindwinning.  
Dit artikel zorgde voor een storm van schriftelijke protes-
ten, die binnenliepen op de krant.  Overwegend Maas-
mechelse inzenders schreven hun woede weg over het  
geldverslindende aspect van dit megalomane project en 
dit terwijl Maasmechelen een arme gemeente is, waar nog 
zoveel werk is.
Ook wij, N-VA Maasmechelen, geloofden onze ogen niet.   
Matty Conings somt enkele bedenkingen van N-VA ter 
zake op:

1ste bedenking:
Grind- en zandboeren bouwen geen Ecovallei met viaduct 
om wandelaars en dieren onder de autostrade te laten 
doorlopen.  Zij doen dat wel om veel geld, heel veel geld 
te verdienen.  Verwacht ook geen geschenken van hun; of 
zijn wij al vergeten dat ze verleden winter dreigden hun 
bossen achter Home Fabiola voor de wandelaars af te 
sluiten?

2de bedenking:
Welke belangen dienen onze burgemeester?  Die van Maas-
mechelen of de belangen van de zand- en grindboeren?  Hij 
lobbyt in elk geval om de tegenstanders voor te zijn.  Kun-
nen die zandboeren niet zelf voor hun belangen opkomen?

3de bedenking:
De burgemeester en bij uitbreiding VLD-, SP-a- en Groen-
schepenen en alle Maasmechelaars weten nu dat er
miljarden aan dit witzand te verdienen zijn .  

Vandaar onze oproep: ‘politici, breng die zandboeren 
nu eens eigenlijk aan hun verstand dat zij dat zand niet 
zomaar krijgen.  Maasmechelen heeft recht op die miljar-
den!  Het is een ideale gelegenheid om onze gemeente uit 
het rood te halen en de belastingen drastisch te verlagen.   
Jullie hebben al 30 jaren laten voorbijgaan.

Nathalie Hamers verwoordt het 
standpunt van N-VA krachtig en 
duidelijk: “met ons zal het niet 
waar zijn…”
“Wij willen geen nieuwe ontgin-
ningen meer zonder degelijke 
en lucratieve contracten voor 
onze lokale gemeenschap in 
Maasmechelen”.

Als N-VA steunen wij wel initia-
tieven die de geluidshinder van 
de zeer druk bereden E-314 voor 

de omwonenden beperken. Het effi ciënt plaatsen van doel-
matige geluidsschermen op het bestaande Maasviaduct zal 
door de huidige omwonenden, en de toekomstige burgers 
van de geplande nieuwbouwwijk Mottekamp met plezier 
onthaald worden. N-VA Maasmechelen wilt dat het ge-
meentebestuur op de kortst mogelijke termijn werk maakt 
van realistische geluidsoverlast beperkende maatregelen.” 

Op 25 februari 2010 begon het gemeentebestuur met de afbraak van het openluchtzwembad in de 
Tuinwijk in Eisden.  Petities, betogingen, niets mocht baten. De coalitie van VLD en SP-a / Groen was 
onvermurwbaar, het openluchtzwembad moest verdwijnen.  “Generaties jongeren uit de Tuinwijk 
en de ruime omgeving hebben onvergetelijke dagen beleefd in en rond het zwembad.  Ook ik was 
ooit één van hen”, zegt Pasquale Di Monaco.  “De zon, het water, het groene gras, niets heeft sterkere 
herinneringen uit mijn jeugd in de Tuinwijk bij mij achtergelaten. Zelf ben ik in mijn vrije tijd voetbal-
scheidsrechter en ik weet hoe belangrijk goede sport- en ontspanningsmodaliteiten voor jongeren zijn.  
Maar voor dit afbraakbeleid trek ik resoluut de rode kaart.  Ik ken de argumenten dat de gemeente 
geen geld heeft en dat de installatie versleten was.  Alleen, waarom heeft het gemeentebestuur het zo 
ver laten komen.  Het blijkt dat men vanaf 2007 de installaties niet meer onderhield.  Geen geld?  Men 
had de juiste keuze moeten maken.  Ook het openluchtzwembad hoorde bij het gemeentelijk erfgoed, 
juist zoals de kiosk, die nu schitterend gerenoveerd wordt en het park dat met veel succes Palm Par-
kies mocht ontvangen.  Dit had met het openluchtzwembad ook gekund.  Foei !!!”

De Ecovallei: 
Burgemeester dient de belangen van de grind- en zandboeren.

Matty Conings

Natalie Hamers

Pasquale Di Monaco

Matty Martin Johan Andy Diana Gabrielle Nancy Daniël Herman Roos Annemie Anneke Betty Willem Bert

De teloorgang van een stuk gemeentelijk erfgoed.
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N-VA heeft recent een wetsvoorstel ingediend om 
elke gemeente te verplichten een anti-fraudecel op 
te richten.  

Volgens de gemeentelijke begrotingscijfers zal de 
gemeente in 2012 aan het OCMW een bijdrage in de 
werkingskosten betalen van € 6.199.450,00.  Dit cijfer 
zal volgens de meerjarenplanning van het OCMW in 
2013 oplopen tot € 7.320.600 en in 2014 tot 
€ 7.540.218,00.  Dit zijn giganti-
sche sommen.  
Ervaring leert echter dat de re-
ele uitgaven nog hoger zullen 
zijn.  In 2010 werd bijvoorbeeld 
in de boekhouding een wer-
kelijk uitgegeven bedrag inge-
schreven van € 6.676.270,00.

“Een groot gedeelte van 
deze bijdrage wordt door het 
OCMW besteed aan fi nanciële 
hulpverlening (steun in geld, 
leefl oon, en dergelijke)”, be-
toogt Diana Terwingen.  “Het 
OCMW van Maasmechelen 
heeft op het vlak van sociale dienstverlening een 
voortreffelijke reputatie.  Mensen, die hulp nodig 
hebben blijven in onze gemeente niet in de kou staan 

en zo hoort het.  Maar het geld moet bij de juiste 
mensen komen.  Het onderzoek naar het recht op 
steun wordt in elk dossier gedaan door de maat-
schappelijk werkers van de Sociale Dienst.  Zij on-
derzoeken de steunaanvraag aan de hand van één of 
meerdere vertrouwelijke gesprekken.  Aangezien de 
dienst onder een enorme tijdsdruk staat, spreekt het 
voor zich dat hier fraudemogelijkheden zijn en dat 
een anti-fraudecel hier effi ciënt werk kan verrichten. 

In de OCMW’s waar een 
anti-fraudecel bestaat, 
werd vastgesteld dat er bij 
controles van dossiers in 
de helft van de gevallen 
wel degelijk iets mis was. 
Zo’n cel kan dus zeer effec-
tief werk leveren”.

N-VA Maasmechelen bij 
monde van Hilde Meyers 
pleit er voor om niet te 
wachten op de wet en van 
de anti-fraudecel nu reeds 
werk te maken.  De oprich-
ting van zo’n cel mag zeker 

niet voor aanwerving van extra personeel zorgen. 
In onze gemeente en in ons OCMW is er ter zake vol-
doende gekwalifi ceerd personeel aanwezig.  

N-VA is voor alle vormen van
duurzame energie, dus ook voor 
windmolens, maar vraagt wel
de nodige rationaliteit. 

De voorwaarden, die N-VA stelt aan 
de plaatsing van windmolens zijn:
• De Maasmechelaar moet er beter van 

worden.
• De ruimtelijke inpassing van wind-

molens wordt afgewogen middels 
een maatschappelijke kosten-baten-
analyse. 

• De oprichting en exploitatie gebeurt 
via een lokaal energiebedrijf

De Maasmechelaar moet er beter van 
worden.
Vooreerst worden de windmolens door 
VLD en SP-a voornamelijk om de 
verkeerde redenen geplaatst. Niet 
vanuit een groene, ecologische visie, 
maar uit ‘winstbejag’. De gemeente 
wil de windmolens enkel plaatsen om 
de zichtbare gaten in haar begroting 
te dichten. De geraamde opbrengsten 
van de windmolens kunnen immers 
volstaan om nog enige tijd een begro-

ting in evenwicht te kunnen voorleg-
gen. De meerderheid van VLD en SP-a 
maakt hiervan geen geheim.  Daarbij 
moet echter opgemerkt worden dat 
de gemeente via een speciale leasing-
constructie zichzelf borg stelde voor 15 
miljoen euro om de bouw van de wind-
molens te kunnen fi nancieren. Dit dient 
terugbetaald te worden.

Voor N-VA daarentegen zou de opge-
wekte energie, afkomstig van windmo-
lens, moeten gebruikt worden om kor-
tingen op de energiefactuur van haar 
inwoners mogelijk te maken.

De ruimtelijke inpassing van wind-
molens moet worden afgewogen  
middels een maatschappelijke kosten-
batenanalyse. 
De ruimtelijke inpassing van windmo-
lens en de gevolgen op mens en milieu 
zijn van cruciaal belang. Het gemeen-
tebestuur moet daarop een actieve rol 
spelen en de locatiekeuze van bepaalde 
bedrijven niet slaafs ondergaan. Het is 
aan het gemeentebestuur om een plan 
uit te werken met zones waar wind-

molens aanvaardbaar zijn. Ze dient dit 
niet eenzijdig te doen, maar in constant 
overleg met bedrijven, inwoners en 
andere overheidsagentschappen. Zodra 
dergelijk plan operationeel is, kan de 
gemeente op objectieve en professi-
onele wijze de verschillende aanvra-
gen van bedrijven behandelen. Natte 
vingerwerk wordt uitgesloten en de 
centralisatie van de verscheidene wind-
molenparken wordt mogelijk teneinde 
versnippering tegen te gaan. 

De oprichting en exploitatie gebeurt 
via een lokaal energiebedrijf.
N-VA stelt zich de vraag waarom de 
gemeente niet het voorbeeld volgt van 
elders in Vlaanderen om een lokaal 
energiebedrijf op te richten Dit gebeur-
de in het verleden reeds succesvol bij 
EBEM, Energiebedrijf Merksplas. Ook 
het stadsbestuur van Hasselt laat mo-
menteel deze mogelijkheid onderzoe-
ken. Op deze manier kunnen ook de 
Maasmechelaren zelf aandelen kopen 
en zo mee investeren in groene energie. 
Dat is nu niet het geval.

Anti-fraudecel OCMW.

Windmolens in Maasmechelen.

Diana Terwingen en Hilde MeyersDiana Terwingen en Hilde Meyers
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