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MAASMECHELEN
OPENLUCHTZWEMBAD WORDT
‘BOOTCAMP OUTDOOR MAASMECHELEN’

De gemeenteraad keurde op 28 januari 2014 de komst van Jovetech BVBA
naar Maasmechelen goed. De firma baat momenteel de paintball-terreinen
in Neeroeteren (Bergerven) uit, maar verhuist naar het terrein van het voormalige openluchtzwembad te Eisden.

V.U.: Jan Valgaeren - Opperveldstraat 48 - 3630 Maasmechelen - maasmechelen@n-va.be

Voor de Maasmechelse N-VA is
Valentijnsdag elk jaar aanleiding
voor een ludieke actie op ondermeer de zaterdagmarkt in EisdenDorp. De partij verduidelijkt met de
actie ieder jaar weer dat de partij
niet hard en rechts is, maar rechts
met een hart!
Daarom deelt de partij voor het
vierde jaar op rij chocolade uit aan
de bezoekers van de zaterdagmarkt
met daarop de boodschap ‘Een hart
voor Maasmechelen!’
Want dat is ook wat de N-VA in
Maasmechelen beoogt. In de
bestuursploeg zetten we de tering
naar de nering voor een beleid met
een hart voor iedere Maasmechelaar, zonder onderscheid. Iedere
inwoner heeft recht op een transparant en efficiënt beleid. Met de
N-VA in het gemeentebestuur is dat
het eerste doel.
Wil jij ook proeven van de heerlijke valentijnschocolade van
N-VA? Kom dan naar de zaterdagmarkt in Eisden-Dorp op 15
februari 2014 tussen 10u en 12u.
Graag tot dan!

www.n-va.be/maasmechelen

Naast verschillende paintball-speelvelden
zullen ook andere teambuildingactiviteiten worden uitgebouwd. Op het terrein
van iets minder dan 1 ha wordt eveneens
een moddervoetbalveld aangelegd, alsook
een hindernissenparcours van 400 meter.
Wat ooit een prachtig openluchtzwembad met ligweides was
en al enkele jaren braakliggend is, wordt nu nieuwe leven in
geblazen met een dynamische bootcamp.

SPORTPARK VERDER UITGEBOUWD
Het gemeentebestuur en de privépartner slaan de handen in elkaar. Met de
komst van de ‘Bootcamp Outdoor Maasmechelen’ gaat het gemeentebestuur
verder met de uitbouw van het open sportpark in Eisden en wordt een bijkomend sport- en recreatieaanbod gerealiseerd naast het bestaande aanbod van
schiet- en boogsport, bowling-, karting-, tennis-, voetbal-, hockey-, skate-, fietsen fitnessactiviteiten. Later wordt ook nog een nieuwe atletiekbaan aangelegd
in het sportpark.

Het bestuur en de mandatarissen
van N-VA Maasmechelen
wensen alle carnavalisten
een plezierig, proper en
veilig carnavalseizoen toe.
Alaaf!
Tussen 24 februari en 7 april wordt de
gevel van het gemeentehuis bevlagt in
de carnavalskleuren rood, geel, groen
om duidelijk te maken dat carnaval
één van onze uithangborden is.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Gemeente wil 10 miljoen euro investeren in verenigingsleven
Zonder verenigingen, geen sociaal
weefsel in Maasmechelen. Het gemeentebestuur wil daarom meer
dan 10 miljoen euro investeren in
het verenigingsleven in de ruimste
zin: sportclubs, jeugdbewegingen,
seniorenfora, culturele verenigingen, enzovoorts.

Voldoende veilige locaties
Met een nieuw wijkcentrum in
Kotem (650 000 euro) en de afwerking van de wijkcentra in Uikhoven
en Opgrimbie (150 000 euro) beschikken onze verenigingen over voldoende veilige locaties. De
gemeenteraad besliste in december
bovendien dat de huurprijzen van de
wijkcentra in 2014 niet veranderen.
Als surplus is er nog de investering
van 566 000 euro voor de modernisering van het cultuurcentrum.

energiebesparende maatregelen
(420 000 euro), toegankelijkheid
(180 000 euro) en stabiliteitscontroles
(60 000 euro).

Duurzame oplossing
jeugdverenigingen
Ook in de jeugdverenigingen moet
blijvend geïnvesteerd worden. Zo
zoeken we naar een duurzame oplossing voor Jong Leut, en wordt een
budget uitgetrokken van 385 000 euro
voor de Chiro Akori, die uit het regiegebouw trekt tegen 2017.

Nog nooit zo’n sportief budget

Daarenboven worden aanzienlijke bedragen uitgetrokken voor brandpreventiemaatregelen (327 500 euro),

Daarenboven wil het bestuur in totaal
1,2 miljoen euro investeren in de
sportclubs Juve, Eendracht MM en
Patro Jeugd.

Met de renovatie van het zwembad
Prinsenpark (1,8 miljoen euro), een
atletiekpiste in het Gemeentelijk
Sportpark (430 000 euro), de renovatie van de oudste sporthal van Vlaanderen De Kommel met de uitbreiding
met jeugdlokalen en judocomplex
(2,4 miljoen euro) en de nieuwe
Sporthal De Helix (2,1 miljoen euro)
kunnen de Maasmechelse sportliefhebbers aan hun trekken komen.

Waar komt dat geld vandaan?
Hoe kan een gemeente als Maasmechelen zoveel geld vrijmaken om te
investeren? Gaan we zoals in het verleden al dit geld lenen? Neen. Dit gemeentebestuur kiest ervoor om de
leninglasten met meer dan 20 procent
af te bouwen, nieuwe leningen tot
een minimum te beperken en zal de
hogergenoemde investeringen doorvoeren vanaf het moment dat ze effectief geld in kas heeft. Die gelden
moeten er komen door nieuwe structurele inkomsten (belasten van leegstand en verkrotting, sluikstorten,
nieuwe Maasmechelaren die belastingen betalen) en eenmalige inkomsten
(grondverkopen Mottekamp, commercialiseren van ander patrimonium). De belastingen voor onze
inwoners en onze bedrijven worden
niet verhoogd.'

N-VA-minister financiert heraanplanting ‘De Dreef’ in Leut
Op donderdag 16 januari werd in de Dreef in Leut de ‘eerste boom’ geplant. Samen
met de kinderen van de basisschool Leut en in aanwezigheid van OCMW-voorzitter en
schepen Erik Ver Berne (N-VA) werd daarmee het startschot gegeven voor de volledige
heraanplanting van monumentale
Dreef.
Er komen 107 zomereiken van maat
45/50 (omtrek stam). Deze heraanplanting gebeurt na de noodzakelijke
(nood)kappingen die in het najaar
2011 plaatsvonden. Hiermee wordt de
Dreef terug in ere hersteld. Vlaams
Minister voor Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois (N-VA) financiert het
grootste gedeelte van het project.

maasmechelen@n-va.be

Maasmechelen maakt werk van werk
Dat Maasmechelen zwaar getroffen
wordt door de vele bedrijfssluitingen in deze economische crisis, bijvoorbeeld bij Ford Genk aan zijn
toeleveranciers, is al lang duidelijk.
Het gemeentebestuur heeft dan ook
onmiddellijk beslist om zowel via
het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK), maar
ook door haar eigen beleid, werk te
maken van werk. En dat lijkt aardig
te lukken.

60 jobs in nieuw woonzorgcentrum
Deze maand opende het privéwoonzorgcentrum ‘Maasmeander’, uitgebaat door Senior Living Group, in
Mechelen-aan-de-Maas. Hiervoor
werden maar liefst zestig personen
aangeworven: verpleegkundigen, administratieve medewerkers, poetshulpen, onderhoudspersoneel,… Een
hele opsteker voor vele mensen die al
lang naar werk zochten in de zorgsector.

Nieuwe investeerders
op Oude Bunders
Daarnaast werden ook twee nieuwe
investeerders aangetrokken. Enerzijds bouwt investeringsgroep Aldec
NV een bedrijvencentrum met plaats
voor ruim 15 KMO’s langs de Leemkuilstraat op industrieterrein Oude
Bunders. Het bedrijvencentrum zal in
2015 gerealiseerd zijn en wordt een
minimumtewerkstelling van 25 personen opgelegd. Een getal dat vermoedelijk zal stijgen tot 40 à 50.
Anderzijds is er industrieel bouwbedrijf Interklinker bvba, dat zich zal
vestigen op een terrein van 2 ha aan
de Zuid-Willemsvaart. Zij verhuizen
in 2014 samen met hun 25 werknemers van het bedrijventerrein in
Rotem naar de Oude Bunders en
brengen op termijn wellicht bijkomende tewerkstelling met zich mee.

Het bedrijf Interklinker BVBA neemt 2 ha in op de
voormalige terreinen van Grivalim langs de
Schipperstraat.

Tranen lossen niets op
Voor de N-VA zijn de tientallen
nieuwe arbeidsplaatsen niet zaligmakend, maar wel een stap in de
goede richting: tranen hebben nog
nooit iemand aan een nieuwe job
geholpen. Daadkracht wel. Daarom
gaat de N-VA samen met de coalitiepartners verder op zoek naar nieuwe
investeerders, onder andere op de
Oude Bunders, waar nog een tiental
hectare grond beschikbaar is voor
bedrijven.

Ben Weyts: “Verandering, van Opgrimbie tot De Panne!”
N-VA-ondervoorzitter op bezoek in Maasmechelen
Op zondag 19 januari 2014 zakten meer dan driehonderd Maasmechelaren af naar Zaal Sint-Martinus in
Opgrimbie voor het nieuwjaarsontbijt van N-VA. Er
werd niet enkel gesmuld van een oneindig groot buffet
vol heerlijks, ook de boodschap van nationaal N-VAondervoorzitter Ben Weyts werd gesmaakt.
Ben Weyts: “Er is een weg vooruit. Een weg die op korte
termijn voor verandering zorgt én die verandering structureel verankert. Die weg vergt moed. Moed om te besturen zonder partijen die structurele hervormingen in de

v.l.n.r. raadsleden Bert Dexters, Gerard Colson, Kamerlid Steven
Vandeput, raadslid Nathalie Hamers, ondervoorzitter Ben Weyts,
raadsvoorzitter Andy Pieters, Vlaams Parlementslid Lies Jans en
OCMW-voorzitter Erik Ver Berne. Raadslid Veerle Janssen
ontbreekt op de foto wegens onmisbaar in de keuken.

weg staan. Moed om op korte termijn een sociaaleconomische herstelregering op de been te brengen die onmiddellijk
de meest noodzakelijke maatregelen neemt. Maar die tegelijk ook de verandering verankert voor de toekomst. Want
willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de
structuren veranderen. Daarom doen wij een aanbod. Om te
verbinden wie verandering wil. Verandering voor vooruitgang, van Opgrimbie tot De Panne!”
Ben Weyts werd door gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters
(N-VA) terug naar huis gestuurd, vergezeld door de heerlijke wijnen Cuvée Cité van vereniging Tuinwijk 2020. De
voltallige N-VA-ploeg, onder leiding van gemeenteraadslid
Veerle Janssen en organisatieverantwoordelijke Martin
Milissen, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid!

www.n-va.be/maasmechelen

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.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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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
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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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