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  MAASMECHELEN

www.n-va.be/maasmechelen

Een jaar na de zware 
bevalling
Na een jaar besturen zijn de 
uitdagingen er niet kleiner op 
geworden. De financiële erfenis 
van het verleden was groter dan 
gedacht. Ingrijpende maatrege-
len waren onvermijdelijk om een 
belastingverhoging te vermijden. 
Geen willekeurige besparingen, 
maar snoeien om te groeien. Meer 
ademruimte voor de toekomst is 
het doel.
Toch legden we ook investeringen 
vast voor de volgende zes jaar: een 
nieuw politiegebouw, een nieuwe 
wijkzaal in Kotem, investeringen 
voor veilige schoolomgevingen. 
Investeringen in verenigingen en 
lokale economie worden ook van 
cruciaal belang. 
Voor de Maasmechelaar zal het 
al lang duidelijk zijn: de N-VA is 
rechts met een hart. Met initia-
tieven zoals onze anti-fraudecel 
garanderen we dat Maasmechela-
ren die écht steun nodig hebben, 
dit blijven krijgen.
Een jaar na datum is het echter 
ook gepast om alle raadsleden van 
de meerderheidspartijen te bedan-
ken. Een meerderheid waarbij de 
N-VA optreedt als cement, maakt 
immers de fundamenten van de 
toekomst steviger.
In naam van onze fractie wens ik 
iedereen een gezond en succesvol 
2014 toe!

Gerard Colson
fractieleider

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

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 Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Van 9 uur tot 12 uur
Zaal Sint-Martinus 

(Heirstraat 485, Opgrimbie)

Hef samen met ons én nationaal ondervoorzitter 
Ben Weyts het glas op het nieuwe jaar tijdens ons uitgebreid nieuwjaarsontbijt. 

Volwassenen betalen 10 euro, kinderen jonger dan 12 jaar 6 euro. 
Koffie en fruitsap inbegrepen. 

Inschrijven uiterlijk op maandag 13 januari 2014 via maasmechelen@n-va.be of 
via onze bestuursleden.

zondag

19 JAN
2014

Erik Ver Berne
OCMW-voorzitter

OCMW zet in op anti-fraudecel en goedkopere 
maaltijdbedeling
Onder impuls van de N-VA maakt het OCMW werk van 
goedkopere maaltijdbedeling aan huis en de strijd tegen 
fraude via de oprichting van een anti-fraudecel.

RISICO OP MISBRUIK MAXIMAAL UITSLUITEN
“Die moet instaan voor het correct gebruik en opsporing van 
eventueel misbruik van steunverlening. Binnen de OCMW-
sector is het aspect sociale fraude meer en meer onderwerp 

van gesprek. Zonder er automatisch van uit te gaan dat er misbruiken zijn van de 
bijstandsregeling, willen we echter ook het risico op mogelijk misbruik maximaal 
uitsluiten”, aldus OCMW-voorzitter Erik Ver Berne.

CORRECT GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPSMIDDELEN
Gemeenschapsmiddelen moeten gaan naar wie het nodig heeft, niet naar wie het 
systeem misbruikt. Daarom zal de anti-fraudecel focussen op het feitelijk verblijf 
en domiciliefraude, wettelijke samenwoonst en zwartwerk. Naast de bestaande 
onderzoeksmogelijkheden van de Sociale Dienst zal ook een samenwerking 
opgezet worden met de politie en de sociale inspectie. 

PRIVATISERING MAATIJDBEDELING AAN HUIS
Daarnaast wordt vanaf 29 december 2013 de dienst ‘maaltijdbedeling aan huis’ 
van het OCMW geprivatiseerd. Een jury beoordeelde diverse firma’s, maar ook 
een 20-tal klanten werden betrokken en kregen testmaaltijden geserveerd die zij 
moesten beoordelen. 

Uiteindelijk kwam Hoeve Gervan, een kleinschalig familiebedrijf uit Lummen, 
als betere uit de bus. Niet alleen qua smaak, maar ook betreffende sociale 
betrokkenheid. Klanten betalen voortaan slechts 6,20 euro voor een maaltijd, 
beduidend minder dan voorheen, en kunnen zowel een keuzemenu als 
dieetmaaltijden kiezen. Hoeve Gervan neemt ook de OCMW-voertuigen over.



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

Onze stempel op het beleidsplan 
2014-2019
Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld heb-
ben een ambitieus en realistisch plan klaar voor de 
toekomst van Maasmechelen. Hieronder een overzicht 
van de grote krachtlijnen.

Besparen zonder te belasten
De gemeentelijke opcentiemen, personenbelasting en dien-
stenbelasting worden niet verhoogd. Door nauwere samen-
werking tussen gemeente en OCMW 
en een sober personeelsbeleid besparen 
we op de eigen werkingskosten. Slechts 
een handvol personeelsleden van de 
gemeente wordt vervangen na pensioen. 
In 2019 zal de gemeente het dus met veel 
minder personeelsleden doen. De N-VA 
is ervan overtuigd dat dit de dienst-
verlening niet in het gedrang brengt. 
Eerder werd ook al drastisch gesnoeid in 
de zitpenningen.

Inzetten op betaalbaar wonen
De historisch opgebouwde voorsprong binnen het sociaal 
woningaanbod wordt niet verder uitgebouwd. We kiezen 
voor kwaliteit van de huurwoningen boven de kwantiteit. 
In samenwerking met Maaslands Huis zetten we meer in 
op sociale koopwoningen. Projecten in Mottekamp, Patro 
Eisden en Meeswijk worden opgestart om betaalbare 
woningen te realiseren.

Focus terug op Oude Bunders
Het gemeentebestuur verlegt de focus op de 
Nieuwe Bunders terug naar de Oude Bunders. 

Gelet op de leegstand en 
onderbenutte terreinen 
zetten we proactief in op 
de verdere ‘inbreiding’ van 
de Oude Bunders en drin-
gen we aan op een nieuwe 
en betere ontsluiting van 
het industrieterrein. 

De versnelde aanleg van de nieuwe rotondes op de N78 
maakt hier deel van uit.

Eerlijke investeringen in verenigingsleven
Onze Maasmechelse gemeenschap zou niet bestaan zon-
der de vele sportclubs, jeugdbewegingen en seniorenfora. 

Dit gemeentebestuur 
gaat verder met het 
ondersteuningsbeleid, 
maar wil komaf maken 
met de (schijn van) 
partijdigheid bij de 
toekenning van 
financiële en materiële 

ondersteuning. Op die manier krijgen alle verenigingen 
dezelfde kansen. Enkele geplande investeringen zijn: een 
nieuwe jeugdaccomodatie voor Eendracht Mechelen a/d 
Maas, een wijkcentrum in Kotem, de nieuwe Sporthal aan 
De Helix, de renovatie van De Kommel en het zwembad en 
mogelijk een nieuw kunstgrasveld.

OCMW trekt de wijken in
Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod in de wijken 
optimaliseren, naar het voorbeeld van de Ukever Sjakel. 
Daarom zetten we sterk in op een seniorenwerking in de 
diverse wijken die ouderen toelaat zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving te blijven wonen. De huurprijzen 
van de wijkcentra gaan bovendien niet omhoog.

Aandacht voor taal en identiteit
Het gemeentebestuur ondersteunt projecten die de taal- en 
leerachterstand bij de Maasmechelse leerlingen en hun ou-
ders terugdringen. Taal is immers de sleutel tot integratie. 
Zich kunnen uitdrukken in het Nederlands kan heel wat 
leefbaarheidsproblemen voorkomen. 

Meer onderhoud van stoepen
Het bewaken van de leefkwali-
teit van onze inwoners is voor 
ons zeer belangrijk. Omdat dat 
ook een verhaal is van straten 
en stenen, trekt de gemeente 
jaarlijks 400 000 euro uit om de 
historische achterstand inzake 
het onderhoud van de stoepen in te halen. Een stoepen-
stappenplan zorgt voor  grote gerichte investeringen in het 
openbaar domein, in de stoep voor uw deur. 

Veilige schoolomgevingen
Onze schoolgaande jeugd moet veilig van en naar school 
kunnen gaan. Zowat alle schoolomgevingen worden in 
deze legislatuur aangepakt, grootschalig dan wel klein-
schaliger. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook werk 
maken van de schoolomgeving rond campus De Helix en 
de Joseph Smeetslaan (scholen Boseind en ’t Kreeftje).

Politiediensten verhuizen naar ‘Oude Burelen’
Het OCMW-gebouw ‘Oude Burelen’ staat al jaren grotendeels leeg. Het gebouw dateert van 1912 en kende een grote 
verbouwing in 1991. Vooral de ligging vlak aan de ontsluitingsweg biedt heel wat mogelijkheden. 
Onder impuls van de N-VA zal het OCMW nu haar leegstaand gebouw doen renderen door het in te richten als 
nieuwe huisvesting voor de politie. 

Meer middelen voor dienstverlening
Door alle politiediensten samen te brengen op één locatie kunnen we besparen op infrastructuurkosten. 
Het vrijgekomen geld wordt ingezet op veiligheid en dienstverlening voor de inwoners. Maar de herlocalisatie heeft ook 
positieve gevolgen voor andere sites in Maasmechelen. De aanpassingswerken aan de ‘Oude Burelen’ zullen ongeveer 
drie miljoen euro kosten. 

Gemeente maakt maximaal gebruik van pensioneringsgolf
Besparen op de uitgaven van de overheid zélf. Dat is de voornaamste manier om de Maasmechelaar niet op te 
zadelen met een belastingverhoging. Het gemeentebestuur en het OCMW zullen dan ook een uiterst sober 
personeelsbeleid zal voeren. 

Concreet zullen niet meer dan een handvol personeelsleden die op pensioen gaan vervangen wor-
den. De gemeentelijke diensten zullen het tegen 2019 dus moeten doen met minstens 15 % personeel 
minder. Dit brengt de toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie voor de burger trouwens 
niet in het gedrang. We maken Maasmechelen financieel gezonder op een maatschappelijk en  
sociaal aanvaardbare wijze.

Focus op de kerntaken
De gemeente zal niet noodzakelijke of zelfs niet gewenste uitgaven verder beperken. Dienstverlening 
kan enkel worden overgedragen aan derden als de normen voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
transparantie worden gehaald.

“Het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 
en leidde tot een boeiend debat. Wil je er ook bij zijn tijdens de volgende gemeenteraad? Je bent 
van harte welkom op dinsdag 28 januari 2014 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.”

N-VA-ministers investeren fors in Maasmechelen
Beide N-VA-ministers in de Vlaamse Regering, Philippe Muyters en Geert Bourgeois, hebben beslist om te investeren in 
Maasmechelen. Vlaams minister van Toerisme Bourgeois wil de toeristen warm maken voor een verblijf in het Maas-
land. Hij trekt daarom via Toerisme Vlaanderen en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland 724 105 euro uit voor 
de noordoostelijke ontsluiting van het Nationaal Park Hoge Kempen: de Connecterra Hoofdtoegangspoort op Maas- 

mechels grondgebied. Sportminister Philippe Muyters is dan weer van mening dat Vla-
mingen hun favoriete sport moeten kunnen beoefenen in optimale omstandigheden. 
Blessures zijn immers vaak te wijten aan verkeerd materiaal of een slechte ondergrond. 
Muyters trekt daarom bijna 40 000 euro uit voor een nieuwe sportvloer in de te renoveren 
Sporthal De Kommel, de oudste sporthal van Vlaanderen.

We moeten een perfecte evenwicht vinden tussen de inkomsten en uitgaven.
gemeenteraadslid Nathalie Hamers

Politieraadslid Bert Dexters en 
gemeenteraadslid Veerle Janssen zijn 
blij dat de Oude Burelen de voorkeur 
kreeg boven andere mogelijke locaties. 

Gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters en raadslid Nathalie Hamers zijn zeer 
tevreden met de beslissingen van de N-VA-ministers.

• Het schrappen van de onbetaalbare ‘veiligheidssite’ aan de  
 Groenstraat in Vucht kan bijkomend woongebied realiseren.
• Op de site van het huidige politiekantoor aan de 
 Koning Albertlaan kunnen minstens 20 nieuwe    
 woningen komen.
• De politiekantoren in het (oud) gemeentehuis van 
 Mechelen a/d Maas worden terug geïntegreerd in het   
 administratief centrum.
• De preventiedienst verhuist mee. Het voormalige   
 postkantoor aan de Koninginnelaan kan 
 daardoor verkocht worden.

Andy Pieters
voorzitter gemeenteraad


