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Het woord is aan u :

N-VA-cafés
Wij maken graag kennis met u en luisteren
graag naar uw mening en ideeën.
Waar kan dat beter dan op een informele en
gezellige manier in één van de leuke cafés die
onze gemeente rijk is? In de aanloop van de
verkiezingen organiseren wij opnieuw onze
N-VA-cafés. We trapten af op 18 april in het
Salamanderke. De mandatarissen, kandidaten
en bestuursleden hopen u op één van deze
momenten te mogen ontmoeten en
dit telkens vanaf 20.00 uur:
 Donderdag 19 juli,
café ’t Karraet,
Sint Laurentiusstraat 20, Meeswijk
 Donderdag 2 augustus,
café Den Dörpel,
Dr. Haubenlaan 32, Maasmechelen
 Donderdag 16 augustus,
café de Twie Keuninge,
Paanhuisstraat 9, Uikhoven

Erik Ver Berne trekt N-VA lijst
Met de slogan “Veel gedaan, nog meer te doen” gaat de N-VA
op 14 oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen. Huidig
OCMW-voorzitter en schepen van welzijn Erik Ver Berne
(53 jaar) trekt de lijst. Samen met nieuwe, jonge kandidaten,
huidige mandatarissen en bestuursleden wil de N-VA ook
de komende jaren meebesturen in Maasmechelen.

De verandering werkt.

De N-VA heeft afgelopen legislatuur de tanker doen keren en daarmee
het verschil gemaakt. De gemeentefinanciën werden terug op orde
gebracht en het personeel werd afgeslankt. Voor het eerst sinds
mensenheugenis dook de werkeloosheid onder de 10% en daalde het
aantal leefloners met 7,4%. De gedane verkiezingsbeloftes uit 2012 om
binnen het OCMW flink te bezuinigen en te herstructureren zonder
te raken aan de sociale voorzieningen werden integraal uitgevoerd.
Ondanks de budgettaire krapte werd er toch nog behoorlijk geïnvesteerd. Veiligheid en migratie maar ook het onderhoud van onze wegen
en patrimonium en het verder uitwerken en bewaken van een rechtvaardig sociaal beleid zijn de grote uitdagingen voor de volgende legislatuur.
Met een gedreven ploeg en met een degelijk programma ‘Veel gedaan,
nog meer te doen’, gaan we voor een veilige thuis in een welvarend
Maasmechelen.

 Woensdag 29 augustus,
café Oud Vucht, Steegstraat 11, Vucht

Erik Ver Berne
Lijsttrekker

 Woensdag 12 september,
café de Heerlijkheid,
Sint Pieterstraat 33, Leut
 Donderdag 27 september,
café Flipper, Heirstraat 157, Maasmechelen
 Woensdag 10 oktober,
café Marktzicht, Vrijthof Eisden

Fijne vakantie !

N-VA toert
Op zondag 10 juni bezocht
Bart De Wever samen met minister Steven
Vandeput, staatssecretaris
Zual Demir en de Limburgse parlementsleden onze gemeente.
Slechts 4 andere Limburgse steden of
gemeentes viel deze eer te beurt.
De nationale voorzitter werd ondanks
Vaderdag, door een talrijk opgekomen
publiek enthousiast verwelkomd. Tussen de vele selfies door trakteerde Bart royaal
op pralines terwijl hij Maasmechelen loofde om zijn toeristische troeven.
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Alyssa Gallo
(28 jaar)

Alyssa is advocate en woonachtig in
Mariaheide. Net zoals bij haar grote
hobby voetbal zal ze geholpen door haar
opleiding en een degelijke dossierkennis
zeker haar mannetje staan binnen de
Maasmechelse politiek.
Enkel op deze manier kunnen goede en
degelijke beslissingen worden genomen.

Santo Sultano
(59 jaar)

Geboren in Italië maar getogen in
Maasmechelen, gehuwd en vader van
2 dochters. Als preventieadviseur en
operating manager bij een bekend schoonmaakbedrijf kent hij het locale bedrijfsleven door en door. Met deze ervaring wil
Santo zich onder andere inzetten voor het
economisch beleid in onze gemeente.

Kim Schijns
(27 jaar)

Kim woont in Maasmechelen centrum
en is verpleegkundige op spoed.
Net zoals zij zich met de MUG elke dag
volledig ten dienste stelt van de bevolking
wilt zij zich met dezelfde gedrevenheid
in de politiek geven voor het welzijn
van elke Maasmechelaar.

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Tien sterke kandidaten voor N-VA

(43 jaar)

Fiere vader van twee dochters en
beroepshalve klantenprojectleider bij een
grote communicatieoperator. In zijn vrije
tijd ondervoorzitter van de N-VA afdeling,
penningmeester van de fusieclub volleybal
KVCM en bestuurder uitvoerende macht
van een scholengroep. Sport en onderwijs
zijn dan ook de stokpaardjes waar
Michael op wil inzetten.

maasmechelen@n-va.be

(38 jaar)

Met zijn opleiding als handelsingenieur
en executive master of finance and control
stelt Willem zijn financiële expertise graag
ten dienste van de Maasmechelaar.
Als vader van twee kindjes en
als lid van het Bemong Cycling Team
is zijn vrije tijd rijkelijk gevuld.

Kristof Verheyen
(21 jaar)

Gebeten door zijn passie voor auto’s
studeert Kristof voor bachelor
Autotechnologie en is hij grote fan van
de rallycross op het Duivelsbergcircuit.
Daarnaast droomt hij van een politieke
carrière. Onder het motto “wie niet waagt,
niet wint”, trad hij toe tot de N-VA.

Marco Blascetta
(25 jaar)

Als master in Sociale en Militaire
Wetenschappen heeft Marco ervoor
gekozen om zich als officier bij Defensie
ten dienste te stellen van de maatschappij.
Vanuit deze impuls ontstond zijn droom om
niet bij de pakken te blijven zitten maar om
mee te werken aan een veiliger en beter
Maasmechelen.

Margot Houben
(61 jaar)

Michael Gryncewicz

Willem Voeten

In het verleden lady chef en
restaurantuitbaatster, nu secretaris van
de adviesraad voor mensen met een
beperking. Ook in De Bolster is ze zeker
geen onbekende. Margot gaat voor
een toegankelijk Maasmechelen
en wil een gids zijn in het kluwen
van aanvragen van toelages.

Marijke Geraerts

Michael Fosset

Als juridisch medewerkster op een
advocatenkantoor is Marijke vooral bezig
met bewindvoeringen en schuldbemiddeling
waardoor ze vaak in contact komt met
de sociaal zwakkeren. Eveneens is ze lid
van de adviesraad voor personen met een
beperking. De rest van haar tijd gaat naar
haar twee opgroeiende zonen en haar man.

Michael is werkzaam als magazijnier in
een bekend tuincentrum. Daarbuiten is hij
actief in het carnaval en is hij instructeur
bij de hondenclub Eisdense Herder waar
hij ook mee de kantine uitbaat. Deze
sociaal gedreven Eisdenaar wil zich
ten volle inzetten voor een nog beter
vereningingsleven in Maasmechelen.

(40 jaar)

(30 jaar)

Nathalie Hamers
2de kandidaat provincieraad
Op 14 oktober kiest u niet alleen uw vertegenwoordigers in de
gemeenteraad. Ook de provincieraadsleden worden op die dag
gekozen. Maasmechelaar Nathalie Hamers staat op de tweede
plaats van de N-VA-lijst.
Geslaagde afslankoperatie

Onder impuls van de N-VA werd er deze legislatuur een grondige afslanking
doorgevoerd van het provinciale niveau. Zowel de domeinen sport, jeugd,
cultuur en welzijn alsook de intercommunales verdwenen bij de Vlaamse provincies. Vanaf 2019 focust de provincie zich dus nog enkel op grondgebonden
bevoegdheden. Parallel wordt het aantal gedeputeerden verminderd van 6 naar 4
en het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd.
Deze afslanking is voor de N-VA slechts een tussenstap. Het is de bedoeling om
op termijn de nog resterende grondgebonden materies van de provincies naar de
gemeenten of naar Vlaanderen te verschuiven zodat alle provinciale mandaten
verdwijnen.
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Maasmechelen gaat voor
afbouw asielopvangplaatsen

Wist je dat…
 dat vanaf 2019 de dienstenbelasting eindelijk afgeschaft wordt en de Maasmechelaars
vanaf dan een transparante afvalfactuur krijgen zoals het eigenlijk hoort?
 dat de N-VA fractie tegen de budgetwijziging stemde omdat er geen meerderheidsoverleg
was geweest inzake belangrijke investeringen en dit vlak voor de verkiezingen?
 dat de N-VA voorstander is van een degelijke en verantwoorde samenwerking met de kerkfabrieken inzake de exploitatie van de parochiezalen en dit ten dienste van alle Maasmechelaren?
 dat de gemeente vanaf volgend jaar 9.000 euro uit de begroting mag schrappen dankzij N-VA
minister Ben Weyts die er voor zorgde dat er een totaalverbod komt op onverdoofd slachten?
 dat de N-VA ijvert voor een crematorium in Maasmechelen?
 dat de acht wijkwerkingen in Maasmechelen in 2017, 7.592 bezoekers
ontvingen en de Bolster liefst 24.254?
 dat op de pasta avond van de N-VA minstens 300 eters waren die van een
fijne avond genoten hebben?
 dat Bart de Wever zich tijdens zijn bezoek in Maasmechelen liet ontvallen
dat Maasmechelen één van de belangrijkste toeristische gemeentes is?

De asielinstroom daalt waardoor vele opvangplaatsen in Vlaanderen leeg komen te staan. Het
OCMW van Maasmechelen gaat bijgevolg dan
ook in op de vraag van de federale overheid en
Fedasil om over te gaan tot vrijwillige afbouw
van het aantal plaatsen. In tijden van woningnood zou het niet verstandig zijn, zowel op
sociaal als financieel vlak, om als lokaal bestuur
leegstand te creëren. Op de OCMW raad van 25
juni werd er dan ook beslist om in te gaan op de
vraag van Fedasil om het aantal opvangplaatsen
af te bouwen. Vanaf 1 januari 2019 zal de opvang
gereduceerd worden tot 17 plaatsen. Dit zijn er
22 minder dan de oorspronkelijke 39. Een voorbeeld van een goed en correct beleid dat anticipeert op de noden van het moment.

VEEL GEDAAN
NOG MEER TE
DOEN !

DE 7 KRACHTLIJNEN
VAN ONS PROGRAMMA:
MAASMECHELEN VERANDERT.
MAASMECHELEN INVESTEERT.
MAASMECHELEN VERENIGT
EN VERBINDT.
MAASMECHELEN VERZORGT.
MAASMECHELEN WERKT.
MAASMECHELEN TREKT AAN.
MAASMECHELEN BRUSSELT.
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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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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