
Onze kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
1 VER BERNE Erik

2 SCHMITZ Petra

3 COLSON Gerard

4 HAMERS Nathalie

5 HEYMANS Kenny

6 JANSSEN Veerle

7 DI MONACO Pasquale

8 WALEK Dorothée

9 CAFARO Antonio

10 MEYERS Hilde

11 JANSSEN Patrick

12 LYNA Mariette

13 STEVENS Suzy

14 DELILLE Jan

15 CONINGS Matty

16 MILISSEN Martin

17 VOETEN Willem

18 DEXTERS Bert

19 PIETERS Andy

20 TERWINGEN Diana

21 MAROLT Gabrielle

22 BEUMER Nancy

23 WALEK Daniël

24 SALDEN Herman

25 SEYS Roos

26 PONSART Monica

27 THIELENS Pascal

28 WAMPERS Annemie

29 HEINES Anneke

30 PENDERS Gaston

31 BEX Christine

32 HAESEN Betty

33 GORIS Johan

1 VANDERSTEEGEN Miet

2 PIETERS Andy

3 PAULY Johan

4 JASPERS Guido

5 SNIJKERS Firmin

6 KEUREN Valerie

7 SCHMITZ Petra

8 THIJS Karin

9 PEUMANS Jan

Erik VER BERNE 
lijsttrekker

Petra schmitz
7de plaats

Andy PiEtERs
2de plaats
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V.U.: Jan Valgaeren
Opperveldstraat 48
3630 Maasmechelen

Volg mee de 
verkiezingsresultaten 

in De Sjeur!

Beste Maasmechelaar,

Als u dit artikel leest zit onze campagne er bijna op.
Wij zijn er niet rouwig om: de aanloop naar de verkiezingen was slopend.   
Toch houden wij er een heel goed gevoel aan over.  Onze kandidaten werden bij 
hun vele huisbezoeken door de Maasmechelaar enthousiast onthaald; wij mochten 
ondervinden dat de Maasmechelaar klaar is voor  verandering.  Het is het ultieme 
bewijs dat het N-VA - concept aanslaat.  Het is nochtans de eenvoud zelve.   
Wij staan klaar om op een eerlijke, eerzame en rechtvaardige manier aan politiek 
te doen, daarbij gaan we vooral luisteren naar de mensen, afwegingen maken, 
prioriteiten stellen en DOEN.  En, wij zullen onze beleidsdaden transparant maken;  
de burger heeft recht op volledige openbaarheid van het beleid.  
Maar wij zijn ook niet naïef: de eerste jaren zal er puin moeten geruimd worden.  
De opeenvolgende coalities van afwisselend CD&V, SPa en open VLD laten een 
fameuze schuldenberg achter, waaraan ook onze  kinderen nog zullen betalen.  
Verder in dit krantje lichten wij een tipje van de schulden - sluier en onthullen wij 
hoe men de Maasmechelaar heeft willen doen geloven dat men aan schuldafbouw 
gedaan heeft.     
  
Het zal echter UW KEUZE zijn of wij de kans krijgen om het  beleid van 
verandering in te zetten.
U beslist immers op 14 oktober  2012 wie de volgende 6 jaren Maasmechelen zal 
besturen.

N-VA Maasmechelen staat voor u klaar met 33 enthousiaste kandidaten.
Geef ons uw stem. Stem N-VA.

Bij voorbaat dank. 

Jan Valgaeren
Voorzitter

Op 14 oktober trekken we 
allemaal naar de stembus, 
maar uiteraard wil iedereen 
weten of de kracht van 
verandering daadwerkelijk 
ingezet kan worden. Het 
bestuur en de kandidaten 
van N-VA Maasmechelen 
nodigen u van harte uit om de 
verkiezingsresultaten mee te 
volgen op groot scherm.

Plaats van het gebeuren is Café 
De Sjeur, Dr. Haubenlaan 48, 
3630 Maasmechelen. U bent 
welkom vanaf 14u. Voor de 
hongerigen is er uiteraard 
een heerlijk frietje in de buurt 
verkrijgbaar op de kermis van 
Mechelen a/d Maas.

Hopelijk mogen we u daar 
verwelkomen en kunnen we 
samen de verandering inzetten!

Open brief aan uittredend provincieraadslid 

Nancy Dexters (Open VLD)

Beste Nancy

In Opgrimbie schieten ze als paddestoelen uit de grond: de vele pro-

testborden en –vlaggen tegen de komst van bedrijventerrein Nieuwe 

Bunders. Open VLD, jouw partij, heeft ondertussen aangegeven dat ze 

het provinciaal uitvoeringsplan goed zullen keuren in de volgende zitting 

van de provincieraad in november. 

Jij bent het enige provincieraadslid uit Opgrimbie. Het stelt ons teleur 

dat je niet hebt kunnen wegen op het standpunt van jouw partij. Bij de 

verkiezingen van 14 oktober 2012 stel je jezelf niet meer verkiesbaar als 

provincieraadslid. Wij willen je oproepen om het standpunt van je partij 

de rug toe te keren. Als uittredend raadslid kun je in november 2012 

perfect tegen de Nieuwe Bunders stemmen. Wij willen je dan ook oproe-

pen om dit effectief te doen, in belang van je 3.600 buren.

De Nieuwe Bunders brengen te grote risico’s mee voor de inwoners 

van Opgrimbie. De inplanting van ‘De Nieuwe Bunders’ is voor N-VA en 

de vele echte ‘Grummelaire’ NIET bespreekbaar. Daarom een laatste 

oproep:

Nancy, stem a.u.b. tegen de Nieuwe Bunders. 

Dat is pas ‘GAAN’ voor Opgrimbie.

Met vriendelijke groeten

De kandidaten van N-VA Maasmechelen
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N-VA wil eerlijk parkeerbeleid: 
de lokale middenstand kreunt

Schepencollege sluit zich aan 
bij visie N-VA over windmolens

Campagne in beeld

In Maasmechelen waren de voorbije beleigdplannen voornamelijk gericht op de grote projecten. Ondermeer 
Maasmechelen Village, M2 Shopping Center en de aankomende Decathlon hebben Maasmechelen toeristisch op 
de kaart gezet. Na de grote projecten, is het terug tijd voor de lokale middenstand en financiële evenwichtsoefe-
ningen.

TIJD VOOR DE LOKALE 
MIDDENSTAND

N-VA stelt vast dat de gemeente heel 
wat offers heeft gebracht voor de 
grote projecten. Als voorbeeld kan de 
gigantische parking van Maasmechelen 
Village tellen. De partij wil de lopende 
overeenkomsten met de exploitanten 
heronderhandelen. Het kan immers niet 
de bedoeling zijn dat de kleine lokale 
middenstand wordt weggejaagd, onder 
andere door de dure parkeerprijzen in de 
omgeving van de Pauwengraaf, en dat de 
grote spelers allerlei gunsten krijgen.

NIEUWE STRUCTURELE 
INKOMSTEN

De partij wil nieuwe structurele 
inkomsten genereren door de gratis 

parkings in de omgeving van 
Maasmechelen Village betalend te 
maken voor niet-Maasmechelaren. 
De partij wil daarbij het voorbeeld 
volgen van Roermond, waar een 
kleine som parkeergeld, bvb. 2 euro, 
gevraagd wordt aan de bezoekers. 
De partij verwacht daardoor 
enkele miljoenen euro’s nieuwe 
inkomsten per jaar. En bovendien 
zijn die inkomsten veel zekerder 
dan de beoogde opbrengsten van 
de windmolens. De partij stelt zich 
bovendien de vraag waarom nog 
niemand met dit idee op de proppen 
kwam? Is men bang om politieke 
vrienden het harnas in te jagen?  
De vraag stellen is ze beantwoorden.

Begin september gaf het Maasmechelse 
schepencollege een ongunstig advies aan de 
bouwaanvraag voor enkele windmolens achter 
de Bampstraat in Boorsem. Ze sluiten zich 
onverwijld aan bij het N-VA standpunt: wij zijn 
voor alle vormen van duurzame energie, dus ook 
voor windmolens, maar vragen wel de nodige 
rationaliteit. De inplanting van de molens was 
ruimtelijk, maar ook esthetisch en milieutechnisch, 
onverantwoord en overlast was onoverkomelijk. 
De landschappelijke waarde is fantastisch op 
deze locatie. Het zou jammer zijn als we ten 
koste van winstbejag door bedrijven en bepaalde 
grootgrondbezitters deze waardevolle gebieden 
laten vervuilen door windmolens. N-VA bedankt 
dan ook het college voor de terechte beslissing.

Op woensdag 19 september 2012 vond in de Jagersborg in Mechelen a/d Maas het 
kopstukkendebat plaats van Het Belang van Limburg. Lijsttrekker Erik Ver Berne verdedigde voor 
het eerst N-VA op een publiek debat, uitgerekend op zijn verjaardag.
De beoordeling van zijn prestatie was lovend, ook in de krant. Onze lijsttrekker wordt omschreven 
als de meest capabele lijsttrekker van N-VA in het Maasland en als iemand die goed voorbereid 
voor de dag kwam. Dit alles toont dat de Maasmechelse N-VA-ploeg klaar is om de verandering 
op gang te trekken middels beleidsdeelname.

N-VA krijgt 7/10 na lijsttrekkersdebat

Hoewel de straten van Maasmechelen overspoeld worden 
door allerhande affiches, stellingen met spandoeken en 
andere campagnemateriaal, heeft N-VA Maasmechelen 
bewust gekozen voor een lichtere, maar daarom niet 
minder opvallendere, campagne. Het resultaat is onder 
andere de wijkaffiches op de cruciale plaatsen van onze 
deelgemeenten. Hieronder een sfeerbeeld.



De krant HLN vermelde begin 
dit jaar een score van 4/4 voor 
schuldafbouw en het gevoerde 
financiële beleid van de gemeente 
Maasmechelen.
We zouden er kunnen mee lachen, 
maar de werkelijkheid is veel te 
dramatisch; immers ten opzichte 
van 12 jaar geleden is de totale 
gemeentelijke schuld wel degelijk 
gestegen! 

ONTERECHTE INDRUK  
VAN SCHULDAFBOUW

Sinds de oprichting in 2005 heeft 
het gemeentebestuur het Autonoom 
Gemeente Bedrijf (AGB) systematisch 
misbruikt om haar torenhoge schulden 
te verstoppen.
N-VA stelt zich terecht vragen bij de 
schuldenberg van het AGB. In 2006 
bedroeg de AGB-schuld een kleine 4 
miljoen euro, in 2011 is deze gestegen 
naar 11 miljoen euro, bijna maal drie!  
Dit nog zonder rekening te houden met 
het fameuze windmolenproject van 
meneer Lenssen.

Bovenop deze AGB-schuld valt ook de 
toegenomen OCMW-schuld finaal ten 
laste van de gemeente.
De cijfers van de afzonderlijke 
gemeentebegroting geven dus 
onterecht de indruk van aanzienlijke 
schuldafbouw, ze camoufleren een 
trieste realiteit. 

DE VERSTOPTE SCHULDEN  
VAN NOEL DECKERS

Onze grootste bekommernis hierbij 
is het totale gebrek aan transparantie 
en verantwoordelijkheid. Bijkomende 
schulden worden immers vakkundig 
‘verstopt’. Het AGB is immers 
ook verantwoordelijke voor de 
EBVBA Projectontwikkeling. Deze 
éénmansvennootschap onder 
leiding van de lokale sp.a-voorzitter 
Noël Deckers, stapelt door allerlei 
erfpachtverplichtingen én op zijn 
minste ‘speciale’ constructies, een 
gigantische “verstopte” schuld voor het 
AGB op van bijna 20 miljoen euro. 
Bovendien noteert deze EBVBA 
Projectonwikkeling Maasmechelen ook 
grote verliezen, waarvoor uiteindelijk 
het AGB borg staat. Door het strikte 
minimum aan democratische controle 
worden deze cijfers niet meegenomen 
in de berekening van de totale schuld 
van de gemeente. 
Als N-VA stellen wij dus dat de 
schulden-som van alle gemeentelijke 
organisaties een heel ander verhaal 
vertellen. Als we de 20 miljoen euro 

schulden, verstopt in het AGB, 
meetellen, is de schuldenlast helemaal 
niet gedaald en bedraagt ze ongeveer 
1.150 euro per inwoner.
GESCHILLEN MET 
BEDRIJFSREVISOR

Bij het AGB gaf de bedrijfsrevisor al 
meerdere malen opmerkingen over de 
gammele financiële constructies. 
Er waren met de revisor diverse 
geschillen omtrent: BTW-verekeningen, 
het gebrek aan interne controle, 
schulden waarvan de rentelast veel 
hoger is dan de kapitaalwaarde, enz. 
Dit zijn geen voorbeelden van goed 
bestuur, integendeel!

Het resultaat: de belastingbetaler 
betaalt! 
Voor N-VA is dit onaanvaardbaar 
en wordt het hoog tijd dat het 
gemeentebestuur de totale financiële 
situatie in kaart brengt, inclusief alle 
vzw’s en vennootschappen waarvoor 
ze borg staat. Hieruit zal dan blijken 
dat de totale schuld de voorbije 
legislatuur wel degelijk gestegen is.

WEG MET DEZE FINANCIEEL 
ONBEKWAMEN! MAASMECHELEN 
VERDIENT BETER! 

Daarom Stem N-VA  

Financiële gemeenteschulden: 
het is vijf voor twaalf

De voorbije jaren werd er veel 
geïnvesteerd in jeugdlokalen. En met 
resultaat, bijna alle jeugdbewegingen 

hebben hun eigen lokaal of krijgen er 
één in de nabije toekomst. Enkel voor 
Jong Leut werd er nog geen oplossing 
op lange termijn gevonden. Zij zijn 
momenteel gehuisvest in het oud-
gemeentehuis van Leut, waar ze niet 
permanent kunnen blijven.

Tijdens een recent debat van de 
jeugdraad waren alle partijen 
eensgezind: er moet een duurzame 
oplossing komen voor de jeugd van 
Jong Leut. Andy Pieters van N-VA 
suggereerde alvast een samenwerking 

met de nieuw te bouwen school, maar 
stond ook open voor suggesties vanuit 
de vereniging zelf. In ieder geval roept 
N-VA Maasmechelen de andere partijen 
op om het niet enkel bij deze woorden 
te houden. In januari 2013 moet in 
het beleidsakkoord duidelijk ook de 
daden geformuleerd worden voor Jong 
Leut, en voor andere verenigingen 
waaronder de Maasrakkers in Kotem.

Eensgezindheid over Jong Leut: 
na woorden, tijd voor daden!


