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MAASMECHELEN
Maasmechelse politici 
besparen ook op zichzelf

Gerard COLSON
Fractieleider

OCMW-voorzitter Erik Ver Berne 
(N-VA) bedankt coalitiepartners 
Open Vld en CD&V  voor de goede 
samenwerking tijdens het opmaken 
van de begroting.

Voor de verkiezingen pleitte de N-VA 
al voor een drastische inperking van 
het aantal commissievergaderingen. 
Dat voert de bestuursploeg (N-VA, 
CD&V, Open Vld) nu ook door.  
Zo werd onder meer het aantal 
beleidscommissies gehalveerd. 
Daarnaast krijgen de raadsleden niet 
langer een laptop met printer ter 
waarde van 2 000 euro. Samen met het 
afgeslankte schepencollege levert dit 
een besparing op van 300 000 euro op 
het politieke apparaat. 

‘De buikriem van de politiek aanhalen’ 
was een campagnespeerpunt van 
N-VA Maasmechelen. Al in mei vorig 
jaar kwamen we naar buiten met een 
uitgebreid dossier met alle mogelijke 
besparingen.  Zo zie je maar: de N-VA 
komt niet enkel met woorden voor de 
verkiezingen, maar ook met daden na 
de verkiezingen.

De kracht van veranDering in het OcMW
De OCMW-raad keurde recent haar budget voor 2013 goed. Door de moeilijke 
financiële situatie van de gemeente kwamen CD&V, Open VLD en N-VA overeen 
dat de bijdrage van het gemeentebestuur aan het OCMW voor 2013 beperkt zal 
worden tot net geen 7 miljoen euro. Dit is 370 000 euro minder dan voorzien in 
het meerjarenplan. Daarom neemt het OCMW volgende besparingsmaatregelen:

•	 Dienstencentrum De Balans wordt niet geopend wegens veel te 
hoge exploitatiekosten. Kleinschalige initiatieven in de wijken worden 
aangemoedigd.

•	 De dienst ‘woonaanpassingen’ wordt afgeschaft en opgevangen door andere 
organisaties.

•	 De mantelzorgtoelage wordt sociaal herzien, zonder de échte noden te 
negeren.

•	 De uitgaven voor externe consultancy worden verminderd.
•	 Twee leidende 

functies binnen 
de sociale en 
facilitaire dienst 
worden niet 
ingevuld.

We moeten in totaal 
zo’n 1,6 miljoen euro 
besparen. Dat is niet 
evident. Toch wil ik 
alvast het OCMW-
personeel en alle raadsleden van de meerderheid bedanken voor de goede 
samenwerking en effectiviteit waarbinnen deze begroting tot stand kwam.

SeniOren WOrDen niet geviSeerD
Kwatongen beweren wel eens dat het bestuur de ouderen viseert met haar 
besparingen. De eerste maatregelen vallen echter 
louter toevallig onder ouderenzorg. Met deze eerste 
initiatieven bespaart het OCMW al 300 000 euro. 

De N-VA vindt het noodzakelijk om een uiterst 
zuinig financieel beleid te voeren en wordt daarin 
gesteund door CD&V en Open Vld. Hetzelfde zal 
gebeuren binnen andere diensten en geledingen, 
ook buiten het OCMW. Echte noden zullen we 
echter nooit negeren.

www.n-va.be/maasmechelen

Het huurcontract van het gebouw naast het Sociaal Huis, waar 
dienstencentrum De Balans zou komen, werd op 1 april stopgezet.

Pasta-avond
Zaterdag 18 mei 2013
van 17 tot 21 uur
Wijkcentrum Boorsem, Kannegatstraat 37
Buffet met vier soorten pasta
Volwassenen: € 11 – kinderen (-12 jaar): € 6
Kaarten via:
0497 54 32 22 – maasmechelen@n-va.be 



maasmechelen@n-va.be www.n-va.be/maasmechelen

Op voorstel van de N-VA besliste het gemeentebestuur om 
de toegestane rijrichting in de Heirstraat te wijzigen richting 
Maasmechelen centrum. De maatregel is van toepassing op 
het gedeelte tussen de Trappenstraat en de Looheuvelstraat en 
ging in op 29 maart.

Op woensdag 20 maart legde de 43-jarige sociaal verpleegkundige Petra 
Schmitz uit Mechelen a/d Maas de eed af als N-VA-provincieraadslid. Ze 
volgt gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters op, die ontslag nam om zich te 
kunnen focussen op het beleidswerk in Maasmechelen.

Petra zal in de provincieraad onderwijs, mobiliteit en verkeer, wegenwerking, 
regiomarketing, communicatie, jeugd en dierenwelzijn opvolgen. Ze maakt ook  
deel uit van de raad van bestuur van de Provinciale Hogeschool Limburg.

Onze nieuwe provincieraadslid brengt relevante ervaring mee, niet het minst 
uit dé toekomstsector voor de provincie Limburg: de zorg. “Bovendien is nu 
duidelijk dat de N-VA bij uitstek de meest vrouwvriendelijke fractie is in de 
provincieraad”, lacht Petra Schmitz.

eenrichtingsverkeer heirstraat gewijzigd

Petra Schmitz naar de provincieraad

Wij Zijn van De Partij! U OOk?

Veerle Janssen: “Het idee om de richting 
om te keren werd unaniem goedgekeurd.”

Nathalie Hamers en Willem Voeten besturen mee het Autonoom Gemeentebedrijf.

n-va in bestuur autonoom gemeentebedrijf
Op dinsdag 26 maart 2013 verkoos de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf gemeen-
teraadslid Nathalie Hamers (N-VA) uit Proosterbos tot ondervoorzitter. Ook het directiecomité werd 
samengesteld. Willem Voeten uit Opgrimbie zal daar namens de N-VA plaatsnemen.

Door de verankering in deze organen krijgt onze partij meer inzicht in de structuren van het ge-
meentelijke patrimonium. Zo is de N-VA in staat om samen met de meerderheidspartners ook hier 
het beleid bij te sturen. Het Autonoom Gemeentebedrijf is onder meer eigenaar van het gereno-
veerde gebouw van het vredegerecht en beheert heel wat patrimonia in de gemeente.

Op de lokale bestuursverkiezingen van N-VA Maasmechelen in maart werden Jan Valgaeren en Dorothée Walek 
unaniem verkozen tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. Het duo zal de vernieuwde bestuursploeg leiden 
tot 2016.

Naast alle mandatarissen werden ook volgende personen verkozen als bestuurslid: Bruno Janssen, Michael Grynce-
wicz, Willem Voeten, Martin Milissen, Jan Delille, Roos Seys, Virgilios Per Bratou en Petra Schmitz. Hieronder een 
overzicht van alle bestuursleden en hun contactgegevens.

Gemeenteraadslid Veerle Janssen (N-VA)  woont zelf op het 
bewuste stuk Heirstraat: “Het bestuur komt zo tegemoet aan 
de verzuchtingen van de vele omwonenden. Wij stelden dat de 
vorige rijrichting niet leefbaar was zolang er geen volwaardig 
kruispunt is aan de Looheuvelstraat-N78. Uiteraard zal ook de 
nieuwe situatie nog geëvalueerd worden.”

jan valgaeren
voorzitter
Mechelen a/d Maas
jan.valgaeren@n-va.be

gerard colson
bestuurslid
Proosterbos
gerard.colson@n-va.be

Bert Dexters 
bestuurslid 
Opgrimbie
bert.dexters@n-va.be

nathalie hamers
bestuurslid 
Proosterbos
nathalie.hamers@n-va.be

veerle janssen
bestuurslid 
Mechelen a/d Maas
veerle.janssen@n-va.be

erik ver Berne
bestuurslid
Vucht
erik.verberne@n-va.be 

Petra Schmitz
bestuurslid 
Mechelen a/d Maas
petra.schmitz@n-va.be

Willem voeten
bestuurslid
Opgrimbie
willem.voeten@n-va.be 

Bruno janssen
bestuurslid
Eisden-Tuinwijk
bruno.janssen@n-va.be

Michael gryncewicz
bestuurslid
Vucht
michael.gryncewicz@n-va.be 

andy Pieters
communicatie 
Mechelen a/d Maas
andy.pieters@n-va.be

Maurice Bemong
bestuurslid 
Opgrimbie
maurice.bemong@n-va.be

Dorothée Walek
ondervoorzitter
Vucht
dorothee.walek@n-va.be

roos Seys
secretaris
Proosterbos
roos.seys@n-va.be

virgilios Per Bratou
penningmeester
Mechelen a/d Maas
virgilios.bratou@n-va.be

jan Delille
ledenverantwoordelijke
Boorsem

Martin Milissen
organisatie
Uikhoven
martin.milissen@n-va.be

anDy PieterS naar natiOnaal PartijBeStUUr n-va
Gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters werd tijdens een nationaal ledencongres verkozen tot lid van het nationaal 
partijbestuur van de N-VA. Hierdoor stijgt de Limburgse vertegenwoordiging opnieuw, na het vertrek van Euro-
parlementslid Frieda Brepoels naar Bilzen.

Pieters neemt nu plaats naast kopstukken Bart De Wever, Ben Weyts, Huub Broers, Jan Peumans en Lies Jans. Ook 
voor Maasmechelse dossiers kan de toetreding positieve gevolgen hebben, aangezien Pieters nu wekelijks samenzit 
met ministers Bourgeois en Muyters. Als partijbestuurslid maakt hij automatisch deel uit van het nationale bestuur 
van Jong N-VA en het dagelijks bestuur van N-VA Limburg.

geen SPrake van herBeSteMMing DOMein OPgriMBie
Het bisdom Hasselt, koningin Fabiola en een van haar stichtingen laten een milieustudie uitvoeren over de her-
bestemming en uitbreiding van onder meer de koninklijke villa in Opgrimbie. De initiatiefnemers kondigden 
ook aan dat de Vlaamse Regering een herbestemmingsplan voor het domein zou opmaken. N-VA Maasmechelen 
nam onmiddellijk contact op met bevoegd minister Muyters.

Zijn kabinet is echter formeel: “De Vlaamse Regering heeft geen beslissing genomen voor de opmaak van een ruimte-
lijk uitvoeringsplan. Wij hebben geen vraag gekregen om het plan te laten wijzigen, zijn niet betrokken in het lopende 
proces en waren niet van plan om zelf initiatief te nemen. Van een herbestemming is momenteel dus geen sprake. 
Regularisatie van bepaalde inbreuken is geen  doelstelling van ruimtelijke planning op zich.”

Petra Schmitz legde de eed af in han-
den van de voorzitter van de  
provincieraad.



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT

De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.

De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoeks-
commissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht 
van Open Vld beweert?

➦Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie 
(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler 
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden? 

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!

Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal 
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

PETER DEDECKER 
Volksvertegenwoordiger
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