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MAASMECHELEN
Pasta-avond
zaterdag 9 mei 2015
van 17 tot 21 uur
Zaal Casino
Eisden-Tuinwijk

Op 9 mei organiseert N-VA
Maasmechelen haar vierde
jaarlijkse pasta-avond. Deze keer
kozen we voor Zaal Casino in
Eisden-Tuinwijk als locatie.

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

Wanneer u tussen 17 en 21 uur
langskomt, kan u genieten van ons
heerlijk en onbeperkt pastabuffet,
in tof gezelschap en een gezellige
Vlaamse sfeer, middenin onze
Tuinwijk.
Inschrijvingsprijs voor
volwassenen is 12 euro,
voor kinderen is dit 6 euro.
Hoe inschrijven?
• roos.seys@maasmechelen.be
• 0477 51 40 93
•v
 ia onze bestuursleden en
mandatarissen

Hopelijk ontmoeten
we u daar!

Naar een kleiner, maar daadkrachtig
ambtenarenkorps
Een sober personeelsbeleid op het
OCMW én de gemeente. Dat was een
voorwaarde voor de N-VA om in de
huidige bestuursploeg te stappen.
Via een interne reorganisatie tekenden
we een stappenplan uit waarmee de
gemeente tegen 2019 met 16 procent
minder personeelsleden minstens even
goed haar kerntaken zou moeten
uitvoeren. Na bijna tweeëneenhalf jaar
is het tijd voor een stand van zaken.
De komende vier jaar zullen nog
28 personeelsleden op pensioen gaan,
zonder dat ze vervangen worden. Wil
dit zeggen dat er geen vet meer zit op
de soep? Uiteraard niet, maar met de
geplande ingreep gaan N-VA, CD&V
en Open Vld wél een grote stap verder
dan vele vorige gemeentebesturen.
Door onder meer digitalisering en een
integratie van de OCMW-diensten
wordt ook de werklast gedrukt,
zodat het ambtenarenkorps ook in de
toekomst goed werk kan leveren.

Wees samen met
ons de Motor voor Vooruitgang!
Wil je ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie?
Word dan lid via onze lokale afdeling. Contacteer ons via
maasmechelen@n-va.be, 0477 51 40 93 of spreek
onze bestuursleden aan.
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50
euro. Ben je jonger dan 30 jaar? Dan betaal je 5 euro.
Het juiste bedrag stort je op rekeningnummer
BE72 7350 2795 8216.
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Klooster van Opgrimbie:
afbraak, behoud of uitbreiding?
Half maart raakte het nieuws bekend dat de Dienst MER haar goedkeuring heeft gegeven aan het milieueffectenrapport voor het Domein Opgrimbie. Uit het rapport blijkt dat de verwijdering van het klooster van het bisdom het
meest gunstige scenario is voor mens en milieu, maar ook voor de Unesco-erkenning van het Nationaal Park Hoge
Kempen en de Eisdense Tuinwijk.

KIEZEN VOOR NATUURHERSTEL?
Hoewel dit geen bevoegdheid is van het gemeentebestuur, is N-VA Maasmechelen de mening toegedaan dat het
onaanvaardbaar is dat - tegen alle regels in - het bisdom in natuurgebied dergelijk complex heeft kunnen bouwen. Een
uitbreiding kan volgens ons al helemaal niet. Het gelijkheidsbeginsel werd namelijk destijds geschonden.
Het plan-MER toont ondertussen aan dat het natuurherstelscenario de beste keuze zou zijn. Natuurpunt pleitte
daarom vorige maand al voor de afbraak. De gewone man kan immers niet in natuurgebied bouwen. Dan moet de
Vlaamse minister ook niet zomaar regulariseren voor meer invloedrijke eigenaars, luidt het.

KIEZEN VOOR AFBRAAK?
Voor de bevoegde minister Joke Schauvliege (CD&V) resten nu vier mogelijkheden: niets doen, regulariseren (al dan niet
met uitbreidingsmogelijkheden voor het bisdom en de koninklijke familie), of een bevel tot afbraak uitvaardigen voor het
klooster. Op basis van de uitgevoerde studie zou het laatste scenario objectief gezien het meest aangewezen zijn.

Klooster versus Rallycross
De rallycross op circuit Duivelsberg in Opgrimbie heeft
een milieuvergunning tot 2019, maar staat onder druk.
Diverse instanties willen een verplaatsing van de activiteiten. Nochtans is het circuit volledig vergund én
gelegen in een gebied voor dagrecreatie, zoals het hoort.
De N-VA is niet akkoord met een behandeling van twee
maten en twee gewichten. Onvergunde gebouwen regulariseren en vergunde activiteiten verbieden? Dat is de
wereld op zijn kop. N-VA Maasmechelen zal dit dossier
dan ook zeer goed in de gaten houden.

Gemeente investeert 1 miljoen
euro in Uikhoven
De gemeenteraad ging op 14 april akkoord met grootschalige
werken in het binnengebied tussen Sporthal ’t Sjeurke en de kerk
in Uikhoven. De werken stonden al lang op stapel maar er werd
pas in 2015 een budget uitgetrokken van 1 miljoen euro voor de
volgende verbeteringen:
• Parkeerruimte: 54 nieuwe parkeerplaatsen, waaronder voldoende voorbehouden plaatsen voor personen met een beperking.
•V
 eilige fiets- en wandelpaden: een nieuw fiets- en voetpad richting de oversteekplaats aan de school op de Pastoor
Goossenslaan en een voetpad richting de (nieuwe) begraafplaatsen.
•V
 oldoende groen: een centraal groen plein; de volledige omgeving wordt met groen en bomen omringd.
•N
 ieuwe verkaveling: 16 nieuwe bouwplaatsen, deels van de gemeente en deels van privéontwikkelaar Immo Hotspot.
•N
 ieuwe wegen: een ontsluiting voor de Herkveldweg voor de parking, de nieuwe verkaveling, de bouwloten van ontwikkelaar Kolmont en de sporthal.
De werken worden uitgevoerd in samenwerking met Infrax, dat 100 000 euro voor haar rekening neemt, en Immo Hotspot,
dat voor 90 000 euro investeert.

OCMW verhoogt strijd tegen vereenzaming
door derde wijkwerking
Begin 2013 besliste de vernieuwde OCMW-raad in extremis om het tweede dienstencentrum De Balans (tegenwoordig restaurant ‘t Auwt Kloeëster) niet in gebruik te nemen.
Het budgettair plaatje dat vanuit de vorige legislatuur werd overgedragen was daarvoor
veel te negatief. In de plaats komt er op termijn wel in elk kerkdorp een eigen wijkwerking.

WIJKWERKING IN ÉLK KERKDORP STIMULEERT SOCIALE CONTACTEN
Na Uikhoven (De Ukever Sjakel) en Mariaheide (Het Contact) werd in maart onder de naam ‘Bijeen’ een derde wijkwerking opgestart in Opgrimbie. Dat De Balans niet opende, veroorzaakte heel wat commotie, maar het alternatief is beter en bereikt op termijn
meer mensen in hun eigen omgeving. Dat bij alle wijkwerkingen zo veel volk opdaagt, toont de interesse én de nood ervan aan. De
belangrijkste bedoeling is de sociale contacten in de wijk te stimuleren om zo de vereenzaming tegen te gaan.
De N-VA is ervan overtuigd dat er, onder impuls van N-VA-mandatarissen Erik Ver Berne en Martin Milissen, spoedig nog enkele
wijkwerkingen zullen opstarten. We bedanken daarvoor alle vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten om dit mogelijk te maken.

Onze ploeg in gemeente-, OCMW- en provincieraad

Klooster versus werelderfgoed
Het Nationaal Park Hoge Kempen, het prachtig aaneengesloten natuurgebied van 5 000 hectare, en de
Eisdense Tuinwijk zijn kandidaat om erkend te worden
als Unesco-werelderfgoed vanwege het bijzonder waardevolle karakter. N-VA Maasmechelen wil deze erkenning ook effectief binnenhalen.
Daarom betreuren we dat de uitbreiding van onvergunde kloostergebouwen binnen dit gebied een optie
is voor de bevoegde minister. Dit legt volgens de N-VA
een sterke hypotheek op de Unesco-erkenning. N-VA
Maasmechelen blijft de situatie nauw opvolgen.
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Ook onze bestuursleden staan voor u klaar:
Jan Valgaeren (voorzitter), Dorothee Walek (ondervoorzitter), Roos Seys (secretaris), Virgilios Per Bratou,
Jan Delille, Bruno Janssen, Michael Gryncewicz, Gaby Marolt en Pasquale Di Monaco.
Contacteer iedereen via [voornaam].[naam]@n-va.be!
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Hoe onze pensioenen redden?
Stijgende levensverwachting
1998

2013

77,5

Elke 5 jaar
stijgt de
levensverwachting
met 1 jaar

80,5

jaar

17,5
jaar

Kloof tussen de reële pensioenleeftijd
en de ofﬁciële pensioenleeftijd

jaar

19,5
jaar

genieten
van pensioen

Ofﬁciële pensioenleeftijd
Reële pensioenleeftijd
Kloof van

genieten
van pensioen

65 jaar
59 jaar
6 jaar

Onze pensioenen kosten nu 11,9 % van
wat we samen jaarlijks produceren (bbp).
Als we niet ingrijpen is dat tegen 2060

=
15,7 %

Gemiddelde duur
loopbaan in buurlanden
BE

32,2
jaar

FR

34,6
jaar

EU

35,8
jaar

DE

37,5
jaar

Regering-Di Rupo

Wij grijpen in met
ons pensioenbeleid

Vergrijzingskost

Vergrijzingskost

-0,2 % bbp
GB

38,1
jaar

NL

39,6
jaar

Bron: Eurostat

-1,9 % bbp

8 miljard winst =
budget van politie + justitie + leger

Voor een duurzaam model

met rechtvaardige
pensioenen

met werkbaar
werk

solidair met
onze kinderen
& kleinkinderen

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
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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