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MAASMECHELEN
Een jaar na de verkiezingen, zeven maanden
voor de volgende…
Hoewel niet altijd zichtbaar, heeft
onze gemeente sinds de verkiezingen toch een hele verandering ondergaan. Geen belastingverhogingen
voor de doorsnee Maasmechelaar,
veel investeringen, een krimpend
apparaat, de focus op kerntaken.
Besparen waar het kan, investeren
waar het moet.

V.U.:Jan Valgaeren, Opperveldstraat 48, 3630 Maasmechelen

Op dat vlak zijn we niet alleen fier
op Maasmechelen, maar ook fier
op Vlaanderen. Met de N-VA in de
Vlaamse Regering zorgen we onder
andere voor een begroting in evenwicht, een lastenverlaging, en een
vereenvoudiging van het vergunningenbeleid.
Inmiddels komen nieuwe verkiezingen dichterbij. De N-VA wil
België niet blokkeren maar vraagt
wel structurele hervormingen voor
de toekomst die onder meer Maas
mechelen en Antwerpen opstarten.
We hopen hierbij een partner te vinden in onze huidige burgemeester.
Ondertussen ligt er nog voldoende
werk op de plank. Hard verder
werken is de enige campagne die
geloofwaardige politici zich kunnen
veroorloven.
N-VA Maasmechelen zal
dan ook rechtlijnig verder
denken, durven en doen.
Hopelijk met
Andy Pieters
uw steun.
Voorzitter gemeenteraad

www.n-va.be/maasmechelen

Maasmechelen stopt verzekeringskakofonie
Onder impuls van de financiënschepen en de OCMW-voorzitter heeft Maasmechelen haar verzekeringsbeleid drastisch herzien. Dat was nodig, omdat er onder
het voormalig beleid veel geld verspild werd aan absurde verzekeringspolissen.

Levenslang ‘full omnium’? Absurd!

De gemeente bespaart 60 000 euro door
absurde verzekeringspolissen aan te
passen of te schrappen.

Zo waren alle wagens uit het gemeentelijk wagenpark levenslang ‘full omnium’
verzekerd. Zelfs de zogenaamde ‘rijdende
roestbakken’ van het wagenpark. Fractieleider Gerard Colson en gemeenteraadslid
Bert Dexters: “Het bestuur, dat haar financiën wil beheren als een goede huisvader,
beperkte dit nu tot de eerste drie jaren na
de aankoop van de wagen. Daarna wordt
overgeschakeld op een tweejarige kleine
omniumverzekering en vervolgens op een
standaardverzekeringspolis. Dit levert een
jaarlijkse besparing op van 50 000 euro.”

Polis van 120 000 euro nooit gebruikt

Ook binnen het OCMW werden reeds duizenden euro’s bespaard op verzekeringspolissen. Zo bleek het OCMW al sinds 2002 verzekerd te zijn voor haar
hardware. Tot nu toe werd de dure verzekering van ongeveer 10 000 euro per jaar
echter nooit gebruikt. De OCMW-raad
heeft ze dan ook resoluut afgeschaft.
De N-VA betreurt dat niemand eerder
op het idee kwam om deze polissen te
herzien, aangezien deze besparingen ook
voorheen al mogelijk waren. Maar we zijn Gerard Colson
tevreden dat we mee de kracht van veran- Fractieleider
dering binnen de werkingskosten kunnen
doorvoeren.

Bert Dexters
Gemeenteraadslid

Kalender gemeenteraad 2013-2014
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 5 november 2013
Dinsdag 17 december 2013
Dinsdag 28 januari 2014
Dinsdag 25 februari 2014
Dinsdag 1 april 2014
Dinsdag 6 mei 2014

•
•

Dinsdag 3 juni 2014
Dinsdag 1 juli 2014

Iedereen is welkom vanaf 20 uur in de
raadzaal van het (oud) gemeentehuis!

Uw energiefactuur 30 procent hoger? Niet als het aan de N-VA ligt

Oud worden zonder zorgen in het Zorgbos

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) ontvouwde dit voorjaar haar
plannen om distributienetbeheerders Infrax en Eandis te fuseren tot één maatschappij.
Dat is volgens de minister nodig om te komen tot één eenheidstarief voor heel Vlaanderen.
Maar het heeft ook grote gevolgen voor voornamelijk de Limburgse klanten van Infrax.
Berekeningen geven aan dat de fusieoperatie de energie voor de gemiddelde Maasmechelaar 30 procent duurder maakt. Onaanvaardbaar voor de N-VA.

De toenemende vergrijzing stelt
Maasmechelen voor een aantal
bijkomende uitdagingen. Deels
op het gebied van de zorg, maar
ook om onze senioren zo lang
mogelijk als actief lid van de
Maasmechelse samenleving te
laten functioneren. De N-VA
wil haar stempel drukken
op het beleid en rekening
houden met de groeiende
bevolkingsgroep van derde en
vierde leeftijd.

Wij zijn van mening dat een monopolie nefast is voor de gemeente en haar inwoners. Zowel
op vlak van prijzen als van kwaliteit zal de dienstverlening erop achteruit gaan. N-VA Maasmechelen zal zich dan
ook verzetten tegen een gedwongen fusieoperatie om te voorkomen dat de facturen voor de Maasmechelaar stijgen
met 30 procent. Eerder verzette ook Infrax zich tegen de plannen van de minister.

N-VA drukt stempel op beleidsplan
Over een kleine maand stelt het gemeentebestuur haar meerjarenplan voor de
periode 2014-2019 voor. De N-VA drukt haar stempel op dit akkoord, zoals blijkt uit
onderstaande punten.
• Maasmechelen is meer dan een optelsom van alle Maasmechelaren. Maar dat zijn
we alleen als we respect hebben voor elkaars eigenheid, dezelfde basiswaarden
omarmen en elkaar begrijpen. We willen aandacht voor Nederlands taalgebruik en
identiteit.
Gemeenteraadslid Nathalie
Hamers waakt mee over
• Maasmechelen moet investeren in voldoende en toegankelijke infrastructuur voor
de rechtlijnigheid van de
verenigingen. Maar we maken ook komaf met de (schijn van) partijdigheid bij de
N-VA-fractie.
toekenning van ondersteuning voor vereniging.
• Een betaalbaar en gedifferentieerd woonaanbod is essentieel. Nieuwe projecten van
sociale huurwoningen moeten tijdelijk ‘on hold’ gezet worden.
• Het gemeentebestuur moet de juiste keuzes maken. Geen belastingverhoging voor de modale Maasmechelaar
dus.
• Een verantwoordelijke overheid durft te besparen op de eigen uitgaven. Graag willen we een sober
personeelsbeleid, waarbij we maximaal gebruik maken van de pensioneringsgolf.
• Samenwerkingen tussen gemeente en OCMW moedigen we aan.
Het akkoord bevat nog veel andere elementen, maar wordt ook aan de nodige inspraak onderworpen. Weldra
stellen de meerderheidspartijen u samen het resultaat voor. Ondanks de dramatische financiële situatie, kijkt de
N-VA de toekomst positief tegemoet.

Maasmechelen verzet zich tegen armoede
17 oktober is al meer dan 25 jaar de Werelddag van Verzet tegen Armoede. In 2013 is
Tongeren de Limburgse gaststad voor dit
initiatief. Verenigingen waar armen het
woord nemen spreken er het publiek toe.
In 2014 neemt Maasmechelen de fakkel van
gastgemeente over.
Veerle Janssen
Gemeenteraadslid

De N-VA levert in Maasmechelen de schepen
van Armoedebestrijding en is dus niet blind
Op 17 oktober zal er aan het gemeentehuis en het sociaal huis
een wit laken uithangen als universeel signaal van verzet tegen
voor deze problematiek. Zowel binnen de gemeente als in het
armoede.
OCMW leveren we dagelijks inspanningen voor kansarmen en
maatschappelijk kwetsbare personen. Zo raken de noodzakelijke
besparingen niet aan onze doelgroepinspanningen op vlak van vrije tijd, tewerkstelling en onderwijs.
Er is nog veel werk aan de winkel, maar Maasmechelen heeft de ambitie om de armoede terug te dringen. Onze middelen efficiënt beheren, is daarbij van cruciaal belang.

maasmechelen@n-va.be

De specifieke behoeften van
deze mensen moeten we
behartigen binnen een slinkend
budgettair kader. Daarom zet de partij, onder meer via
OCMW-voorzitter Erik Ver Berne en Maaslands Huisbestuurders Jan Valgaeren en Bert Dexters, in op het
project ‘Zorgbos’. Een samenwerking met vele private
partners.

Versnelde uitvoering = minder zorgen + meer
werkgelegenheid
De N-VA wil hiermee inspelen op de
toekomstperspectieven. Met het gemeentebestuur,
Maaslands Huis en privépartners willen we een derde
grote zorgcluster rond Home Fabiola uitbouwen ter
aanvulling van Woonzorgcentrum Heyvis in Eisden
en het recente privézorgcentrum Maasmeander op de
Dr. Haubenlaan. Het is de bedoeling dat Zorgbos 150
rusthuisbedden en 120 assistentiewoningen zal tellen.

In de vorige legislatuur bleef dit project beperkt tot een
ruw idee. Onder impuls van N-VA Maasmechelen zal
het project versneld worden. De ambitie is om tegen
het einde van de legislatuur het Zorgbos operationeel

te hebben, inclusief
de invulling van de
bijkomende arbeidsplaatsen.

Dossier: WELZIJN
in Maasmechelen

Ook kleinschalige zorgclusters

Naast deze drie grote investeringen rond zorgcentra,

In het gemeentebestuur zorgt de N-VA er mee voor dat u van een
mooie oude dag kan genieten, ondanks een slinkend budgettair
kader.

komen er ook in het centraal kleinstedelijk gebied
van Maasmechelen kleinschalige clusters van
assistentiewoningen. Op die manier wil de N-VA
verzekeren dat de Maasmechelaren zonder zorgen en
mét kwalitatieve zorg hun leven kunnen verderzetten.

Jan Valgaeren
Bestuurder
Maaslands Huis

Erik Ver Berne
OCMW-voorzitter

Maurice Bemong
OCMW-raadslid

Zitdagen N-VA
De raadsleden van de N-VA zijn steeds bereikbaar voor de inwoners van Maasmechelen. Daarom
houden ze op regelmatige basis zogenaamde zitdagen in het (oud) gemeentehuis. Je kan er op afspraak langskomen met vragen, opmerkingen of advies. Aarzel dus niet! Een afspraak maken kan
via fractiemedewerker Roos Seys (roos.seys@maasmechelen.be of 089 769 647) of rechtstreeks via
de mandatarissen. Hieronder een overzicht van de zitdagen.

•
•
•
•

Andy Pieters, voorzitter gemeenteraad
Elke maandag, van 14 uur tot 16 uur, op afspraak
Erik Ver Berne, OCMW-voorzitter, schepen van
Welzijn
Op telefonische afspraak via 089 48 28 00
Gerard Colson, fractieleider N-VA
Elke maandag van 10 uur tot 12 uur, op afspraak.
Veerle Janssen, gemeenteraadslid

www.n-va.be/maasmechelen

•
•
•

Roos Seys
Fractiemedewerker

Op afspraak
Bert Dexters, gemeenteraadslid
Op afspraak
Nathalie Hamers, gemeenteraadslid
Op afspraak
Maurice Bemong, OCMW-raadslid
Op afspraak
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Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? En waarom?
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.

Kom eens aan het bord …
De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer.
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld.
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij
schrijven dagelijks het concrete
verhaal van morgen.
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur:
Woensdag 9 oktober, 20 uur:
Maandag 14 oktober, 20 uur:
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:
Maandag 21 oktober, 20 uur:

De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
ICC, Citadelpark, 9000 GENT
7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

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.

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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