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Met een nieuwe ploeg 
richting 2018

Drie jaar geleden zorgden N-VA, 
Open Vld en CD&V voor een  
trendbreuk door zonder socialisten  
te gaan besturen. Het resultaat mag  
er al zijn: een kleiner overheids- 
apparaat, minder schulden en een 
ander sociaal beleid in het OCMW en 
het Maaslands Huis. 

Toch ligt de lat van de N-VA hoger 
dan wat er vandaag al gerealiseerd 
is. U verdient immers een straffer 
Maasmechelen. Willen we onze 
stempel nog meer drukken, dan 
moet de N-VA in 2018 groter en 
sterker worden. 

De leden van N-VA Maasmechelen 
verkozen daarom vorige maand 
een nieuw bestuur, dat de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018 
zal voorbereiden. Met de nieuwe 
bestuursploeg, maar ook met vele 
anderen ons te steunen, hebben we 
de ambitie om zetels te winnen bij de 
volgende verkiezingen.

Tot die tijd blijven onze raadsleden 
uw belangen verdedigen in provin-
cie-, gemeente- en OCMW-raad.  

Elke dag weer.

  Jan Valgaeren,  
voorzitter

  Michael  
Gryncewicz,  
ondervoorzitter

Ontdek het nieuwe N-VA-bestuur. p.2 Zorgbos beroert de gemoederen. p.3

Exact één week na de aanslagen in  
Zaventem en Brussel legde gemeente-
raadsvoorzitter Andy Pieters (N-VA) 
een verklaring af. Hij en de rest van de 
gemeenteraad betuigden respect voor de 
slachtoffers, hun familie en hun vrienden 
en toonden bewondering voor de  
ordediensten en hulpverleners.

“In geen enkel geval mogen we toegeven 
aan zij die onze fundamentele waarden 
kapot willen maken”, zei Andy Pieters.  

“We mogen niet naïef zijn: ook hier in 
Maasmechelen mogen we niet blind zijn 
voor de grote uitdaging die het risico op 
radicalisering is. In het belang van meer 
dan 37 000 Maasmechelaren mogen we 
niet verglijden tot een Molenbeek aan de 
Maas.”

Minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon komt op donderdag 
23 juni naar Maasmechelen.  
Meer info op pagina 3.

Het bestuur en de mandatarissen van 
N-VA Maasmechelen nodigen je voor het 
vijfde jaar op rij uit voor haar jaarlijkse 
pasta-avond. Je kan genieten van een 
onbeperkt buffet met verschillende 
pasta’s, ook vegetarische, in een Vlaamse 
sfeer met tof gezelschap in zaal Casino in 
Eisden-Tuinwijk. 

Prijs:
12 euro voor volwassenen, 6 euro voor 
kinderen onder 12 jaar.

Kaarten verkrijgbaar bij de N-VA- 
bestuursleden en via  
maasmechelen@n-va.be.

Gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters:
“Geen Molenbeek aan de Maas”

Kom naar onze vijfde 
pasta-avond 17 tot 21 uur

Casino Eisden
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Veiliger fietsen op Weg naar Heiwick

Inwoners (terecht) bezorgd om komst derde zorgsite

In april keurde de 
gemeenteraad een verbetering 
van het toeristisch 
fietsroutenetwerk goed. Dat 
gebeurt door de Weg naar 
Heiwick om te vormen en te 
versmallen. 

Momenteel rijden fietsers en 
zware vrachtwagens van de 

zandwinning nog door elkaar 
op de weg, die niet alleen 
onveilig is, maar ook nog eens 
in slechte staat. Mede dankzij 
de gemeente komen er nu 
gescheiden fietspaden, die het 
fietsen door het Nationaal Park 
Hoge Kempen nog aangenamer 
moeten maken. De werken 
starten dit najaar.

Het ‘Zorgbos’, met 150 rusthuisbedden en assistentiewoningen was in maart het gespreksonderwerp tijdens 
een wijkvergadering in Mariahof. Inwoners gaven er hun mening over dit privéproject. De N-VA is een 
voorstander van een groter zorgaanbod in Maasmechelen, met assistentiewoningen in de dorpskernen én 
een derde grote zorgsite. Al zagen we die zorgsite liever op bijvoorbeeld de oude Verbroedering -pleinen aan 
de Boudewijnlaan. 

De N-VA begrijpt dan ook de vraag van de inwoners om 
de impact van het geplande Zorgbos op de leefbaarheid 
van de wijk grondig te analyseren. De bereikbaarheid, de 
verkeersveiligheid, het kostenplaatje voor de gemeente en 
mogelijke hinder zijn terechte bekommernissen. 

Ook de bevoegde adviesraad treedt de buurtbewoners 
bij en zegt dat een herinrichting van de toegangswegen 
Reinhaag en Majoorberbenlaan vanaf de Thomasboslaan 
tot aan het gebied nodig is.

De inwoners van Mariahof zijn ongerust over de 
leefbaarheid van de wijk. Dat bleek tijdens de 

speciale wijkvergadering over de zorgsite.  

Maasmechels zorgaanbod breidt uit in Eisden
Eind vorige maand opende OCMW-
voorzitter Erik Ver Berne nog een 
kleinschalige cluster van 55 serviceflats in 
Eisden. De serviceflats van privéproject  
De Mispelaer zijn bedoeld voor senioren  
die zo lang mogelijk zelfstandig willen 
blijven wonen en liggen in Eisden-Cité, 
tussen de Pauwengraaf en de M2.

Het zorgaanbod binnen Maasmechelen gaat er dus 
op vooruit, niet altijd door initiatief van de overheid 
maar ook vanuit private partners. Op die manier 
draagt niet enkel de belastingbetaler de kosten.

N-VA-minister Jan Jambon 
komt naar Maasmechelen
Donderdag 23 juni - 20 uur - Zaal Jagersborg

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon 
komt je informeren over de veiligheid in Vlaanderen in al zijn 
facetten. Iedereen is welkom in Zaal Jagersborg vanaf 19.30 uur. 
Meer info volgt in een volgende editie van dit krantje.

  Gescheiden fietspaden moeten het aangenamer maken om het Nationaal 
Park Hoge Kempen te doorkruisen. Ook onze fractieleider Gerard Colson 
maakt er graag gebruik van.

Nieuw N-VA-bestuur gaat resoluut voor straffer Maasmechelen
In maart kozen de leden van N-VA Maasmechelen een nieuw afdelingsbestuur. De vernieuwde ploeg bestaat uit negentien 
personen en heeft een gemiddelde leeftijd die vier jaar lager ligt dan die van de vorige bestuursploeg. Bij de nieuwe gezichten 
vallen vooral de dames en de jongeren op.

Jan Valgaeren 

•  voorzitter 
Mechelen a/d 
Maas

• 52 jaar

Michael Gryncewicz

•  ondervoorzitter
•  Vucht
•  41 jaar

Pasquale Di Monaco

•leden- 
verantwoordelijke

•  Opgrimbie
•  42 jaar

Leona Swerts 

•  bestuurslid
•  Eisden
•  60 jaar

Matty Conings

•  Organisatie- 
verantwoordelijke

•  Vucht
•  54 jaar

Marijke Geraerts 

•  bestuurslid
•  Mechelen a/d 

Maas
•  38 jaar

Willem Salden

•  Leut
•  bestuurslid
•  20 jaar

Virgilios Bratou

•  penningmeester
•  Proosterbos
•  56 jaar

Joris Sangers

•  bestuurslid
•  Eisden-Dorp
•  20 jaar

Gaby Marolt

•  bestuurslid
•  Proosterbos
•  60 jaar

Roos Seys

•  fractiemede- 
werker

•  Maasmechelen
•  57 jaar

Andy Pieters

•  voorzitter 
gemeenteraad

•  Mariahof
•  27 jaar

Erik Ver Berne

•  OCMW-
voorzitter

•  Eisden-Tuinwijk
•  51 jaar

Gerard Colson

•  fractieleider 
gemeenteraad

•  Proosterbos
•  70 jaar

Nathalie Hamers

•  gemeenteraadslid
•  Proosterbos
•  46 jaar

Veerle Janssen

•  gemeenteraadslid
•  Mechelen a/d 

Maas
•  50 jaar

Bert Dexters

•  gemeenteraadslid
• Opgrimbie
•  49 jaar

Martin Milissen 

•  OCMW-raadslid
•  Uikhoven
•  54 jaar

Petra Schmitz

•  provincieraadslid
•  Eisden-Tuinwijk
•  46 jaar

Alle bestuursleden zijn te 
contacteren via [voornaam].

[naam]@n-va.be.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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, 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


