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MAASMECHELEN
Een hart voor
Maasmechelen
ZATERDAG

14

Van 9 tot 12 uur
Markt Eisden

2014 eindigde niet fantastisch: Maasmechelen ontvangt 900 000 euro minder
inkomsten uit belastingen in 2014 en 2015. U twijfelt er, net als ons, niet aan
dat ieder voorgaand gemeentebestuur dat ‘euvel’ zou hebben opgelost met een
belastingverhoging voor de inwoners van Maasmechelen. Maar de
N-VA fungeert ook op dit vlak als motor van vooruitgang in Maasmechelen.

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

FEBRUARI
2015

Naar jaarlijkse traditie delen de bestuursleden en mandatarissen van
N-VA Maasmechelen op 14 februari
chocolade uit aan de bezoekers van
de wekelijkse zaterdagmarkt in
Eisden-Dorp. De partij doet deze
Valentijnsactie al voor het vijfde jaar
op rij.
“We zijn niet hard en rechts, maar
rechts met een hart. Anderen proberen de N-VA keer op keer in een
hoek te drummen en af te schilderen
als een asociale partij. In Maasmechelen bewijzen we het tegendeel. Dat zetten we dat graag extra
in der verf tijdens deze actie”, aldus
de bestuursploeg.
Zin in heerlijke chocolade? Aarzel
niet en kom naar de zaterdagmarkt
in Eisden-Dorp op 14 februari 2015
tussen 9 uur en 12 uur.

www.n-va.be/maasmechelen

Omdat u als Maasmechelaar al voldoende betaalt.
Er komen dan ook geen belastingverhogingen voor de modale Maasmechelaar.
Het gemeentebestuur gaat zich focussen op haar kerntaken en gaat minder geld
uitgeven.
• Dure activiteiten waar maar weinig Maasmechelaren van genoten, worden niet
herhaald (bijvoorbeeld de Ultraloop en de Lichtparade).
• Er komt een aanbesteding voor verzekeringen waarmee we tot 40 000 euro
kunnen besparen bij de gemeente en 30 000 euro in de politiezone.
• Het OCMW doet een bijkomende inspanning van 725 000 euro tussen nu en
2019 én draagt gedurende vier jaar 150 000 euro van haar reserves over aan de
gemeente in het kader van de integratie van beiden (zie verder in dit blad).
• We voorzien minder middelen voor bureaumateriaal, drukwerk en portkosten.
• Onze academie bekijkt of ze hetzelfde aanbod kan geven met minder lesuren.
• De verlieslatende vzw's van de gemeente worden stopgezet indien geen kerntaak.
Dit zijn slechts enkele maatregelen die we treffen, waardoor we de Maasmechelaar nog steeds waar voor hun geld kunnen geven op het vlak van investeringen.
In Maasmechelen investeren we aardig wat: de nieuwe sporthallen, de wijkcentra
in Kotem en Opgrimbie, vele wegenwerken,... Niet ondanks, maar wél dankzij
onze besparingsoefeningen!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Geen lening van 15 miljoen euro voor windturbines
De plannen van het vorige gemeentebestuur (sp.a/Groen en Open Vld) om
100 procent zelfstandig een eigen
windmolenpark te bouwen en te exploiteren langs de Zuid-Willemsvaart, gaan niet door zoals oorspronkelijk gepland.
Het project, waarvoor toenmalig burgemeester Lenssen in de vorige
paarse meerderheid de nodige vergunningen aanvroeg, wordt aangepast tot een samenwerking met een
partner. Daardoor hoeft de gemeente
geen bijkomende lening van 15 miljoen euro af te sluiten én is de aanwerving van bijkomend personeel
overbodig.
In de vorige legislatuur bouwde het
Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB)
schulden op ten gevolge van investeringen in gebouwen, zoals het sociaal
huis, de renovatie van het oud klooster
en het woonzorgcentrum Heyvis. Momenteel bedragen deze schulden nog
ruim 10,5 miljoen euro. De bedoeling
was om via inkomsten uit een eigen
windmolenpark (groenestroomcertificaten, gekocht met Vlaams belastinggeld) deze schulden af te bouwen.
Daarom vroeg de toenmalige paarse
meerderheid vergunningen aan voor
acht windturbines. Hiervoor werden
al enkele honderdduizenden euro’s
(voornamelijk aan studiebureaus) uitgegeven. Eind januari 2015 kregen, na
enkele juridische procedures, drie
windmolens een volledige vergunning.

Maasmechelaar
moet er beter van worden
Niet alle partijen hadden goesting om
voor de bouw van de vier windmolens
nog eens bijkomend 15 miljoen euro te
lenen via het AGB. Met als uitgangspunt: ‘de Maasmechelaar moet er beter

van worden’ werd besloten dat een bijkomende lening van die grootteorde
niet wenselijk is zonder zekerheid over
de te verwachten inkomsten. Maar: het
gemeentebestuur wil wel ten volle rendement halen uit de aanwezige vergunningen.
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Kwart van de schuld
wordt afgebouwd

Te weinig expertise en geld
Daarom komt er dus geen autonoom
gemeentelijk windmolenpark dat 100
procent gebouwd en geëxploiteerd
wordt door het gemeentebestuur.
Daarenboven beschikt de gemeente
over te weinig financiële draagkracht
en technische expertise om dergelijk
omvangrijk project te ondersteunen.
Zulk een risicovolle onderneming is
dan ook niet wenselijk.
Dit wil echter niet zeggen dat er geen
windmolens komen. Integendeel: ze
móeten er komen voor de zomer van
2016! Het gemeentebestuur heeft
daarom beslist de aanwezige vergun-

maasmechelen@n-va.be

ningen ter beschikking te stellen van
de privépartner die het hoogste bod
doet. Die privépartner moet dan zélf
de financiering, bouw en exploitatie
van de vier windturbines op zich
nemen. Op die manier wint de Maasmechelaar: er komt geen verdubbeling
van de lasten op hun schouders, maar
we delen wel in de winst én maken
werk van een duurzaam Maasmechelen.

De huidige coalitie heeft in 2012 een
bestuursakkoord afgesloten om samen
loyaal te besturen: schulden afbouwen, geen belastingverhogingen én investeringen in kerntaken. Windmolens
bouwen is geen kerntaak.
Door samen met een geschikte partner
het windmolenproject te realiseren,
vermijden we financiële risico’s en
wordt het mogelijk om de schulden
van de gemeente tegen 2019 met 20
procent te verminderen. Dat betekent
ook dat we de belastingen niet hoeven
te verhogen. Bovendien kunnen we
verschillende investeringen versneld
uitvoeren. Net daarvoor heeft de
Maasmechelaar gekozen in 2012. Niet
voor Maasmechelse wind, maar wel
voor ‘Maasmechelen wint’.

Betere toegankelijkheid in (nieuw) Wijkcentrum Opgrimbie
Eind september ontving het gemeentebestuur een petitie van verschillende
verenigingen in Opgrimbie. Die
pleitten voor het langer openhouden
van het oude wijkcentrum aan de
Hoekstraat, onder meer omdat het
nieuwe wijkcentrum niet voldoende
toegankelijk is. De N-VA heeft begrip voor de verenigingen.
Een openbaar gebouw dat onvoldoende toegankelijk is voor personen
met een beperking of personen op leeftijd, kan niet verdedigd worden.

Daarom werd er overeengekomen om
in 2015 geld vrij te maken voor aanpassingswerken. De sluiting van het oude
wijkcentrum zal sowieso plaatsvinden,
maar werd uitgesteld tot de werken
zijn uitgevoerd.
Maar de verenigingen van Opgrimbie
hadden ook andere vragen over de
nieuwe zaal. Daarom treedt het gemeentebestuur, in tegenstelling tot de
vorige legislatuur, verder in overleg
om aan de terechte opmerkingen van
de verenigingen én de mede-investe-

Er komen aanpassingswerken aan
het wijkcentrum.

rende vereniging (K. Harmonie SintMartinus) tegemoet te komen in de
mate van het mogelijke. Als het van
N-VA afhangt is iedere vereniging welkom in de nieuwe zaal van Opgrimbie!

Vanaf 2019 geen ‘apart’ OCMW meer in Maasmechelen
Er komt geen bijkomend besparingsplan voor het OCMW, maar wel een heus ‘toekomstplan’. In het kader van de
budgettaire toestand van de gemeente, maar ook in het kader van de afschaffing van het OCMW als aparte instelling
tegen 2019, wordt het OCMW verder financieel uitgezuiverd.
Zo zal de dotatie die de
gemeente jaarlijks aan
het OCMW geeft, na
de vermindering begin
2013, opnieuw verminderd worden. Dat moet het OCMW toelaten
om zich te focussen op haar kerntaken. De dotatie van het OCMW
wordt verminderd met:

Het OCMW versmelt met de
dienst Welzijn van de gemeente.

• 300 000 euro in 2015
• 150 000 euro in 2016
• 175 000 euro in 2017
• 100 000 euro in 2018
Alles samen is dat goed voor 725 000 euro. Maar er is meer. Aangezien het OCMW en de gemeente tegen 2019 het sociaal
beleid als één instelling dienen te voeren, zal het OCMW ook haar opgebouwde reserves afbouwen richting 2019. Jaarlijks
zal ongeveer 150 000 euro richting de gemeentekas gaan.
In totaal doet het OCMW dus een inspanning van meer dan 1,3 miljoen euro. Dat is 73 euro die minder van de Maasmechelaar gevraagd moet worden, louter omdat er efficiënt en effectief gewerkt wordt. Als motor van vooruitgang kan
dat tellen.

Gemeenteraad zet (eindelijk) licht op groen voor wijkzaal Kotem
Een nieuwe en veilige zaal voor
Kotem, het is een jarenlange belofte
die sinds een tiental jaar steeds weer
verder werd uitgesteld. De kogel is
echter eindelijk door de kerk. Op 3
februari heeft de gemeenteraad van
Maasmechelen de definitieve plannen voor het nieuwe wijkcentrum en
school van Kotem goedgekeurd.
De huidige harmoniezaal aan de Hegstraat wordt samen met de school verbouwd tot een moderne locatie waar
zowel de school als de verenigingen

www.n-va.be/maasmechelen

hun ding kunnen doen. In totaal is er
een budget van 750 000 euro voorzien,
waarvan 350 000 euro wordt bijgepast
door de Vlaamse overheid in het
kader van de scholenbouw.
De N-VA hoopt dat de vooropgestelde timing door de bevoegde sche-

pen strikt wordt bewaakt. Dat zou
willen zeggen dat in 2015 nog gestart
zal worden met de bouw, en dat de
zaal eind 2016, begin 2017 gebruikt
kan worden.
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Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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