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BEDANKT!

V.U.: Jan Valgaeren
Opperveldstraat 48
3630 Maasmechelen

De kiezer heeft duidelijk
gesproken op 14 oktober 2012.
Vanuit niets behaalt N-VA
14,72% en dus 5 zetels in de
gemeenteraad. Alle andere
partijen mogen een procentueel
verlies optekenen. Toch slaagt
CD&V er in om haar 11 zetels te
behouden. Open VLD verliest
1 zetel en moet het doen met 9
gemeenteraadsleden. Het kartel
sp.a/Groen verliest 1 zetel in
de gemeenteraad en moet het
de komende 6 jaar stellen met
5 sp.a-raadsleden en 2 Groenraadsleden. N-VA werd dus in één
klap even groot als de sp.a.
Het stemresultaat voor de
provincieraadsverkiezingen is
nog verbazender: N-VA wordt
net niet de grootste partij van het
Maasland, ondanks de weerstand
van vele parlementairen bij de
andere partijen. N-VA levert
maar liefst 3 provincieraadsleden
uit het Maasland waarvan 1 uit
Maasmechelen. Geen enkele
andere partij doet ze dat na.
Nogmaals willen we alle kiezers
uitdrukkelijk bedanken voor
hun vertrouwen. We zijn er van
overtuigd dat we dat vertrouwen
de komende 6 jaar niet zullen
beschamen.

74 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen was het zo ver: een nieuwe coalitie was
geboren, geschiedenis werd geschreven. CD&V, Open VLD en N-VA zijn er in geslaagd
om een sterk bestuursakkoord af te sluiten waar de Maasmechelaar beter van wordt.
Deze meerderheid maakt een
breuk met het verleden. Na 30
jaar krijgt de Maasmechelaar iets
waar hij of zij al lang op hoopte:
een bestuur zonder de sp.a,
een meerderheid waar N-VA
als het ware het cement vormt
tussen Open VLD en CD&V.
N-VA zorgt er bovendien voor
dat voor het eerst een Vlaamsnationalist op de voorzittersstoel
van het OCMW komt te zitten.
De nieuwe bestuursploeg wil een andere weg inslaan met onze gemeente, onder andere
door het voeren van een sober budgettair beleid. Bovendien worden vanaf dag 1
besparingen gerealiseerd. Verder in dit krantje wordt de balans al voor u opgemaakt.
Uiteraard kon dit alles nooit zonder uw steun. De Maasmechelaren hebben massaal
gekozen voor de kracht van verandering en voor onze 33 kandidaten die hiervan het
gezicht zijn. Wij willen u daar uitdrukkelijk voor bedanken. Zonder u was er geen
verandering!
De komende 6 jaar vormen een grote uitdaging, maar een uitdaging die met veel
vertrouwen wordt aangegaan. Met vallen en opstaan zullen we de verandering
in Maasmechelen verder vorm geven, zoals steeds ten dienste van het prachtige
Maasmechelen en haar inwoners!
Jan Valgaeren
Voorzitter

NIEUWJAARSRECEPTIE

De verkiezingsuitslag:
een analyse

De verandering is begonnen!

Volledig toegewijd aan het bestuursakkoord
CD&V, Open VLD en N-VA sloten het
bestuursakkoord af op 27 december 2012.
Het bestuursakkoord ontleed

Door in de meerderheid te stappen in Maasmechelen,
heeft N-VA uiteraard haar stempel kunnen drukken op het
toekomstige beleid en het bestuursakkoord. Graag maken
we voor u een analyse van onze ‘verkiezingsbeloften’ ten
opzichte van de eerste realisaties uit het bestuursakkoord.

Een afgeslankt schepencollege
In mei 2012 bracht N-VA Maasmechelen een dossier naar
buiten vol besparingen op het politieke apparaat. Eén
daarvan was het
afschaffen van één
schepenmandaat. Zo
gezegd, zo gedaan. De
nieuwe bestuursploeg
zal het immers doen
met één schepen
minder. CD&V, Open
VLD en N-VA zijn er
zich van bewust dat
de politiek het goede
voorbeeld moet geven.
We persen daarom de appelsien niet langer uit tot het
uiterste, we halen ook de politieke buikriem aan.

Ongeziene aandacht voor het OCMW
Het sociaal beleid van onze gemeente wordt er een met
rechten én plichten, maar zeker en vast ook een veel
zuiniger beleid dan voorheen. Meer dan ooit wordt ingezet
op het sociaal beleid van onze multiculturele gemeente. Zo
is ervoor geopteerd om het politieke zwaartepunt deels te
verschuiven naar het OCMW, door de aanstelling van een
voorzitter én
ondervoorzitter.
Die moeten
samen de
budgettaire
vraagstukken
binnen het
OCMW van
antwoord
dienen. De
kritiek dat er
een dure post
wordt bijgemaakt is bovendien niet juist: het schrappen
van een schepen en de invoering van een ondervoorzitter
levert nog steeds een besparing op van ongeveer 115.000
euro. Maar vooral: er wordt meer transparantie binnen het
OCMW gerealiseerd.

Een strikt en sober
budgettair beleid
Maasmechelen staat de
volgende jaren, misschien
meer nog dan de andere
Vlaamse gemeenten, voor
belangrijke uitdagingen.
Dé prioriteit van de nieuwe
meerderheid wordt dan ook het voeren van een streng en
strikt budgettair beleid, niet in het minst bij het OCMW.

Werkgelegenheid en onderwijs
gaan hand in hand
De nieuwe ploeg schuift,
zeker gezien de nakende
sluiting van Ford Genk
en haar toeleveranciers,
de werkgelegenheid
naar voren als
prioriteit. De creatie
van arbeidsplaatsen
en het verbeteren van
de doorstroming van
de Maasmechelse
schoolverlaters naar jobs in de regio zijn daarbij een
must. Dat er een wisselwerking zal zijn tussen het
werkgelegenheidsbeleid en het onderwijs is dan ook
evident.

Sterke meerderheid in de politieraad
N-VA had het reeds in haar programma staan: er moet
binnen de politiezone Lanaken-Maasmechelen voldoende
aandacht besteed worden aan een kwaliteitsvolle
dienstverlening voor iedere Maasmechelaar, een
krachtdadige
aanpak van
criminaliteit en
het uitvoeren
van preventieve
maatregelen.
Het is bovendien
belangrijk dat
burgers betrokken
worden in het
veiligheidsbeleid
en dat alle
betrokken partijen (gemeentepersoneel, burgers,…)
voldoende bevoegdheden en verantwoordelijkheden
krijgen. De nieuwe bestuursploeg levert maar liefst
9 van de 11 Maasmechelse politieraadsleden en
is van plan hier sterk op in te zetten.

Erik Ver Berne is OCMW-voorzitter
en schepen voor sociale zaken
De N-VA-schepen voor sociale zaken
kan zo de eerste stappen zetten voor
een verregaande samenwerking tussen
gemeente en OCMW.

Erik Ver Berne (N-VA):
“Ik ben klaar voor bloed,
zweet en tranen.”
Dé grootste verandering in
Maasmechelen zal ongetwijfeld
gerealiseerd worden in het OCMW.
Sinds 9 januari 2013 zit de 48-jarige
Erik Ver Berne (N-VA) op de
voorzittersstoel. Ver Berne krijgt
overigens ook een groot pakket van
het gemeentelijk welzijnsbeleid onder
zijn hoede, waaronder senioren-en
gehandicaptenbeleid.

Andy Pieters,
de nieuwe voorzitter van
de gemeenteraad
Andy Pieters (N-VA): “Stoppen met
‘stechelen’, maar de handen in elkaar
slaan.”

“Uiteraard ben ik de kiezer, maar ook
mijn partij dankbaar voor de kansen
die ik krijg. Ik ben ervan bewust dat
de uitdagingen groot zijn en dat er
bloed, zweet en tranen nodig zullen
zijn om alles tot een goed einde te
brengen. Met onze meerderheid van
9 op 11 OCMW-raadsleden lijkt dit
alvast zeer haalbaar.”, aldus Erik Ver
Berne.

van deze legislatuur Maurice Bemong,
voormalig diensthoofd personeel van
het OCMW, Erik Ver Berne bijstaan in
zijn taak om het sociaal beleid recht te
trekken. In 2014 wordt Bemong in de
OCMW-raad opgevolgd.

Dat N-VA dit voorzitterschap tot een
goed einde wil brengen mag duidelijk
zijn. Daarom zal tijdens het eerste jaar

Op maandag 14 januari 2013 heeft
N-VA’er Andy Pieters de fakkel
overgenomen van Caroline Penders
(Open VLD) als voorzitter van de
gemeenteraad. Pieters is 24 jaar oud en
industrieel ingenieur bij de Vlaamse
Overheid. Als voorzitter van de raad
speelt hij een cruciale rol in het hart
van de lokale democratie.
“Ik voel me in dubbel opzicht een
bevoorrecht man. Na mijn politiek
gezien zeer jonge voorganger, zorg
ik wederom voor een verjonging op
deze stoel en in deze raad. Dit levert
iedereen alvast het voordeel op dat de
vergaderingen iets sneller maar des te

duidelijker zullen verlopen. Daarnaast
voel ik me een bevoorrecht man omdat
ik de eerste Vlaams-nationalistische
voorzitter van deze gemeenteraad
ben.”, aldus Pieters.
De jongste gemeenteraadsvoorzitter
van Vlaanderen doet ook een oproep
aan de oppositie: “Laten we over de
partijgrenzen heen de handen moedig
in elkaar slaan, in plaats van elkaar
in het gezicht te slaan, zoals in het
verleden veel te vaak is gebeurd.
‘N Mecheleir es ne stecheleir.”,
maar kan zich dat echt niet meer
permitteren. De toekomst van onze
gemeente en haar inwoners staat
de komende jaren op het spel.”

Onze fracties in de gemeente- en OCMW-raad
Maar liefst 5 N-VA gemeenteraadsleden zullen voortaan deel uitmaken van
de Maasmechelse gemeenteraad. Ook Erik Ver Berne woont als schepen voor
sociale zaken de gemeenteraadszittingen bij. Als fractieleider zal Gerard Colson,
ouderdomsdeken van de fractie, de standpunten van N-VA verdedigen tijdens
de zittingen. Een niet te onderschatten taak.
Maurice Bemong vormt samen met voorzitter Erik Ver Berne
de N-VA fractie in de OCMW-raad.

Andy Pieters

Nathalie Hamers

Hieronder kunt u al onze raadsleden terugvinden, samen met hun
contactgegevens. Aarzel zeker niet om ze te contacteren.

Gerard Colson

Veerle Janssen

Andy Pieters – voorzitter gemeenteraad – andy.pieters@n-va.be
Nathalie Hamers – gemeenteraadslid – nathalie.hamers@n-va.be
Gerard Colson – fractieleider – gerard.colson@n-va.be
Veerle Janssen – gemeenteraadslid – veerle.janssen@n-va.be
Bert Dexters – gemeenteraadslid – bert.dexters@n-va.be
Maurice Bemong – OCMW-raadslid – maurice.bemong@n-va.be

Bert Dexters

Maurice Bemong
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De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:
 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
Niet op de openbare weg gooien aub.

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
on

 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt
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Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

Iedereen
is welkom.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

lokale afdeling organiseert het N-VA Café.
JA, DEOnze
N-VA
SPREEKT ME AAN
Een gezellig samenzijn waar we, zonder al te veel dorst van gedachten kunnen wisselen.

Wilgraag
je tussen
pot enStuur
pint eens
over politiek? Of wil je te weten komen wie N-VA
n Ja, ik wil
lid worden.
mij debabbelen
nodige informatie.

is? Zelfs
gesprek over niet-politieke onderwerpen is geen probleem.
n Ik wensMaasmechelen
de N-VA-standpunten
te een
ontvangen.
n De heer
n Mevrouw
donderdag
10 januari:

Ponderosa Kotem
De Sjeur Maasmechelen
Naam: donderdag 14 februari:
Voornaam:
donderdag 11 april:
De bowling Admiraal Eisden
Straat:
donderdag 9 mei:
De Preekstool Maasmechelen
Postcode:
Gemeente: Snooker Maasmechelen
donderdag 13 juni:
donderdag
11
juli:
De Pelikaan Opgrimbie Geboortedatum:
Tel:
E-mail:
donderdag 8 augustus:
Het Pleintje Maasmechelen

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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