
Het woord is aan u : 
N-VA-cafés
Wij maken graag kennis met u en luiste-
ren graag naar uw mening en ideeën. In de 
aanloop van de verkiezingen organiseren wij 
opnieuw onze N-VA-cafés. We trapten af 
op 18 april in het Salamanderke. De mandata-
rissen, kandidaten en bestuursleden hopen u 
op één van deze momenten te mogen 
ontmoeten en dit telkens vanaf 20.00 uur:

 Donderdag 27 september, 
 café Flipper, Heirstraat 157, Maasmechelen

 Woensdag 10 oktober, 
 café Marktzicht, Vrijthof Eisden
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voor Maasmechelen.De N-VA heeft een

Beste Maasmechelaar

N-VA trekt met 33 overtuigde en gedreven kandidaten naar de kiezer. 
Zij gaan het engagement aan om zich in te zetten voor een veilig en welvarend Maasmechelen. 
Mensen die net zoals ons programma, ambitieus zijn, woord houden en onze gemeente en haar 
bevolking een warm hart toedragen.
Een aantal hoofdthema’s uit ons realistisch en degelijk programma verduidelijken wij bondig in 
dit krantje. De realisatie van onze ambitie zal bepaald worden door onze verkiezingsuitslag 
en de daarna volgende coalitiebesprekingen. Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen! 
De afgelopen jaren hebben ons immers geleerd dat een onderhandelingstafel mét N-VA altijd 
een beter resultaat oplevert dan zonder N-VA. Daarom willen wij verder mee besturen; 
enkel het Maasmechelse algemeen belang telt! 
Een voorakkoord, om de burgemeester en zijn eerste schepen op post te houden, en waarbij 
zij voor een zoveelste keer misprijzend en respectloos op de Maasmechelse kiezer neerkijken, 
demotiveert ons niet. Integendeel! 
De afgelopen jaren hee�  N-VA zich constructief kritisch opgesteld in de meerderheid en 
zodoende samen met de coalitie heel wat kunnen realiseren. 
In aanloop naar de verkiezingen, hebben onze “collega’s” CD&V/VLD, zonder de N-VA te 
kennen, bij hoogdringendheid (!) een aantal onvoldoende gemotiveerde beslissingen genomen; 
o.a. zaal Jagersborg, gebruiksovereenkomst gemeentelijk sportstadion, 
aanleg kunstgras hockeyplein, … 
Vaak ontbreekt hierbij een geïntegreerde visie op het betrokken beleidsdomein. 
N-VA wil deze initiatieven wel steunen, mits een onderbouwd en � nancieel verantwoord dossier. 

Enkel op deze manier kan een degelijke 
en gedragen besluitvorming zonder enige 
vorm van cliënteelisme noch favoritisme 
tot stand komen. 

Gedaan met politieke spelletjes! 
Wij blijven voluit gaan voor volharding, 
verandering en vooruitgang. 

Afspraak op 14 oktober!

Op 1 en 2 september vonden op initiatief 
van Maasmechelen Leisure Valley voor 
de eerste keer de Nationale Heidedagen 
plaats. Voor N-VA Maasmechelen het ideale 
moment om letterlijk de campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen op gang te 
trappen. Met al die � etsende kandidaten 
kleurde de heide dit jaar niet enkel paars 

maar ook opvallend geel. Genietend van de 
prachtige omgeving werd er halt gehouden 
aan het Zandloperspad. Bij een welverdiende 
Kompel konden de aanwezigen tijdens 
een informele babbel kennismaken met de 
kandidaten. Een welgemeende pro� ciat aan de 
organisatoren en partners van dit evenement 
dat zeker voor herhaling vatbaar is!

Ontbijt van 
de verandering
Traditioneel organiseert N-VA Maasmechelen in 
aanloop van de verkiezingen “het Ontbijt van de 
verandering” Ook dit jaar nodigen wij u hiervoor 
graag uit. Tijdens dit gezellig samen zijn,van 9.30 u 
tot 11.30 u,  kan iedereen komen genieten van 
een heerlijk ontbijtbuffet en kennismaken 
met onze kandidaten. 
De zaal “Sint- Martinus”, Heirstraat 485, 
in Opgrimbie is de plaats van afspraak.

Volwassenen : € 10,00 - Kinderen : € 6,00
Voor Info en kaarten : roos.seys@maasmechelen.be
0477 51 40 93

V.U.: JAN VALGAEREN, OPPERVELDSTRAAT 48, 3630 MAASMECHELEN

Veilig thuis in een welvarend Maasmechelen

Jan Valgaeren
Voorzitter - Lijstduwer

Erik Ver Berne
Lijsttrekker

www.n-va.be/maasmechelen

N-VA trapt letterlijk campagne 
op gang tijdens de Nationale Heidedagen

 Donderdag 27 september,
café Flipper, Heirstraat 157, Maasmechelen

 Woensdag 10 oktober,
 café Marktzicht, Vrijthof Eisden

Een voorakkoord, om de burgemeester en zijn eerste schepen op post te houden, en waarbij 
zij voor een zoveelste keer misprijzend en respectloos op de Maasmechelse kiezer neerkijken, 
demotiveert ons niet. Integendeel! 
De afgelopen jaren hee�  N-VA zich constructief kritisch opgesteld in de meerderheid en 
zodoende samen met de coalitie heel wat kunnen realiseren. 
In aanloop naar de verkiezingen, hebben onze “collega’s” CD&V/VLD, zonder de N-VA te 
kennen, bij hoogdringendheid (!) een aantal onvoldoende gemotiveerde beslissingen genomen; 
o.a. zaal Jagersborg, gebruiksovereenkomst gemeentelijk sportstadion, 
aanleg kunstgras hockeyplein, … 
Vaak ontbreekt hierbij een geïntegreerde visie op het betrokken beleidsdomein. 

Ontbijt van 
de verandering
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Ons programma voor een degelijk bestuur = goed beleid voor de burgers.
N-VA bundelt haar ideeën in 7 krachtlijnen voor Maasmechelen: 
Veranderen, Investeren, Verenigen & Verbinden, Verzorgen, Werken, Aantrekken en Brusselen.

Geen loze beloftes maar realistische en doordachte doelstellingen voor een veilig thuis in een welvarend Maasmechelen

MAASMECHELEN VERANDERT :
- Door de integratie van OCMW en gemeentediensten verhogen we de e�  ciëntie van de dienstverlening en reduceren we het 

werkingsbudget.
- Verdere digitalisering van de dienstverlening zonder het menselijk contact uit het oog te verliezen. Openingsuren dienen herzien. 

Meer duidelijkheid en � exibiliteit voor de burger.
- Geen bijkomende of nieuwe belastingen. Alle belastingen worden onder de loep genomen om te komen tot een algemene “Taks shi� ”. Waar 

nodig wordt bijgestuurd en eventueel afgescha� .
- Focus op de gemeentelijke kerntaken én samenwerking met onze buurgemeenten. Geen windmolen- en OLS avonturen meer. 

• Kosten/baten analyse voor een kwaliteitsvol gemeentelijk basisonderwijs, eventuele aansluiting bij een groter schoolbestuur  
• Kostendekkingsgraad kunstonderwijs verhogen via grotere bijdrage door niet-Maasmechelaren.
• Eigentijdse Bibliotheek en Mediatheek met moderne studieruimtes  en ontmoetingsplaatsen, 

gerealiseerd in nauwe samenwerking met onze scholen

MAASMECHELEN INVESTEERT :
- Opwaardering van het openbaar domein. Veilige en groene straten met meer voetpaden in de woonkernen. Een stoepenplan met budget, 

correct uitgevoerd zonder cliënteelisme.
- Veilige � etstrajecten en schoolomgevingen (met meer ambitie dan gekleurde zebrapaden).
- Een nieuw verkeercirculatieplan met ontlasting van de Rijksweg, autoluwe woonwijken en voldoende betaalbare parkings. 
- Huisvesting voor sportclubs en verenigingen vervat in een “globaal plan Maasmechelen”. Per woonkern één geïntegreerde locatie voor vrije 

tijd, sport en cultuur. De gemeente regisseert; geen individuele bouwsteun aan verenigingen en sportclubs.
- Sociale woningbouw: meer kwaliteit dan kwantiteit. Vervanging van oude woningen door nieuwe eigentijdse en energiezuinige woningen. 

Ruimer aanbod van het Sociaal Verhuur Kantoor.

MAASMECHELEN VERENIGT EN VERBINDT :
- Gemeenschapsvorming is de kerntaak van het bestuur. De Nederlandse taal en het gemeenschapsgevoel zijn hiertoe de bindmiddelen. 

De gemeente neemt initiatief en ondersteunt :
• Nederlandse les voor ouders en kinderen via de scholen
• Verenigingsleven en gemeenschapsvormende activiteiten toegankelijk voor alle inwoners
• Passende viering van alle feestdagen, ook  het feest van de Vlaamse gemeenschap en een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor ALLE 

Maasmechelaars.
- De oprichting van een “Maasmechelse carnavalsraad” waarin expertise en ervaring gedeeld kan worden zodat het voortbestaan van onze 

stoetentraditie gewaarborgd blij� . Realisatie van een degelijke en betaalbare stalling van carnavalswagens
- Voldoende budget gekoppeld aan een transparant en correct subsidiereglement zodat onze verenigingen hun kas niet meer dienen te spijzen 

met “onwettige kien-avonden”.

In een volgend krantje meer toelichting bij onze overige krachtlijnen voor een beter Maasmechelen. Wenst u meer info over ons programma? 
Surf naar https://maasmechelen.n-va.be/verkiezingen/programma of stuur een mailtje naar roos.sys@maasmechelen.be

VEEL GEDAAN,
NOG MEER TE DOEN !
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Gerard COLSON
3de plaats (72 jaar)
Gerard Colson is de naam.  Ik ben met mijn 72 jaar de senior 
van de gemeenteraad, waarin ik ook fractieleider ben voor onze 
partij.  In een niet zo ver verleden was ik zelfstandig slager en 
leraar aan de hotelschool in Hasselt.  Ook kent men mij nog 
als gewezen Zavelzak, buutredenaar en radiomaker Genaro.   
Ik woon samen met mijn vrouw Mia (reeds 50 jaar gelukkig 
getrouwd) in Proosterbos.  Ik ben vader van 2 kinderen en 
grootvader van 1 kleinkind.  Ik blijf me inzetten voor een beter 
Maasmechelen, waarbij mijn eerste aandacht gaat naar een 
correcte, eerlijke ruimtelijke ordening.

Matty CONINGS
19de plaats (56 jaar)
Geboren en getogen in Vucht. Ik ben Matty Conings 
(56 jaar), gehuwd en vader van een zoon en een dochter. 
Ik werk bij de Waterwegen en in mijn vrije tijd ben ik zelfstandig 
landbouwer in bijberoep. Daarenboven ben ik ondervoorzitter 
van de Landelijke Gilden in Meeswijk en in die functie 
organisator van diverse activiteiten in het gemeenschapsleven.   
Mijn aandacht verdeel ik over de natuur, de zorg voor de 
landbouwer en het in stand houden van het verenigingsleven. 
In alles wat ik onderneem ben ik optimist en realist!

Eef HERMANS
4de plaats (48 jaar)
Hallo, mijn naam is Eef Hermans en ik ben 48 jaar. Samen 
met mijn man en mijn dochter woon ik in het centrum van 
Mechelen a/d Maas. Van opleiding ben ik graduaat management 
Toerisme en recreatie. Na een leidinggevende functie binnen 
een interimgroep koos ik voor een zelfstandige job als training- 
manager binnen de ITZU-groep met als grote passie bedrijven 
te ondersteunen inzake competentie ontwikkeling van hun 
medewerkers. Vanuit deze optiek wil ik mij inzetten voor een 
effi ciënt en fl exibel personeelsbeleid binnen onze gemeente dat 
ten goede komt aan elke Maasmechelaar.

Willem SALDEN
23ste plaats (23 jaar)
Graag stel ik me even voor. Ik ben Willem Salden, 23 jaar, uit 
Leut.  Van  opleiding en beroep ben ik evenementenmanager.  
Het is een drukke en veeleisende job, die ik zo goed mogelijk 
tracht te combineren met mijn engagementen in het 
verenigingsleven.  Zo speel ik onder meer saxofoon bij de 
harmonie.  Gezien mijn leeftijd gaan mijn interesses vooral uit 
naar de noden van de Maasmechelse jeugd en de organisatie 
van het jongerenverenigingsleven.  Vol vooruit!

Martha MARIOTTI
5de plaats (57 jaar)
Ik ben Martha Mariotti (57 jaar) en gehuwd met Jan Vanbriel.  Ik 
ben fi ere moeder van 2 kinderen en een gelukkige oma van 2 
kleinkinderen.  Ik run mijn vastgoedkantoor Arco in het hartje 
van  Maasmechelen en werk deeltijds als boekhoudkundig 
medewerkster. Tussendoor probeer ik nog tijd te maken om 
regelmatig te fi tnessen.   De leefbaarheid en veiligheid van 
onze gemeente, de beteugeling van snelheidsduivels en  een 
doortastende aanpak van de drugscriminaliteit zijn mijn 
voornaamste prioriteiten!

Giusi MIRABILE
25ste plaats (40 jaar)
Hallo, mijn naam is Giusi Mirabile. Ik ben 40 jaar, gehuwd 
en fi ere mama van 2 buitengewone dochters. Wij wonen in 
Vucht. Na jarenlang als zelfstandige gewerkt te hebben, koos 
ik voor een job als verkoopster in Maasmechelen Village. Als 
bezorgde moeder van twee schoolgaande kinderen wil ik mij 
graag inzetten voor leefbare en veilige schoolomgevingen 
in onze gemeente, voor degelijke kinderopvang en voor het 
kinderwelzijn in het algemeen.

Kimberly SIMONS
9de plaats (23 jaar)
Met mijn 23 jaar ben ik de jongste vrouwelijke kandidate 
op de N-VA-lijst. Mijn naam is Kimberly Simons en ik ben 
23 jaar. Dit jaar voltooi ik, aansluitend op mijn HBO-opleiding 
verpleegkunde, mijn bachelor. Ik woon samen met mijn 
ouders en mijn zus in Vucht. Als vrijwilligster en als jobstudent 
engageerde ik mij onder andere bij Autisme Limburg en de zorg 
voor onze senioren. Seniorenzorg en -welzijn en de inzet voor 
een schoon en leefbaar Maasmechelen zijn mijn stokpaardjes 
om aan gemeentepolitiek te doen.

Eddy RAMAEKERS
26ste plaats (51 jaar)
Mijn naam is Eddy Ramaekers.  Ik ben 51 jaar en woon 
in Boorsem maar ben afkomstig van Eisden Dorp.  Ik ben 
beroepshalve onderoffi cier bij Defensie. 16 jaar was ik actief 
als  brandweerman bij het korps van Maasmechelen. Ik ben 
een carnavalist in hart en nieren en voormalig voetballer, nu 
nog actief binnen de KVB als scheidsrechter in het Futsal en 
jeugdvoetbal. Ik ben medeoprichter van ZVK Carrera.  Ik wil 
vooral inzetten op het verenigingsleven, zowel op cultureel als 
op sportief gebied, en voor de veiligheid in onze gemeente.

Milly HELMER
13de plaats (59 jaar)
Ik ben fi er dat ik op de lijst van N-VA sta. Mijn naam is Milly 
Helmer, 59 jaar, en ik woon samen met mijn man Peter op 
Proosterbos. Ik ben moeder en fi ere Omi van kleinkinderen 
waar ik dan ook graag samen mijn vrije tijd mee doorbreng.  
De meeste mensen kennen mij nog als Milly van het Labierint, 
dat ik jaren heb uitgebaat en waar ik vaak getuige was van de 
nabespreking van de gemeenteraad. Ik wil mij graag inzetten 
voor een leefbaar centrum waar de horeca een kans krijgt die 
Maasmechelen verdient!

Jan VALGAEREN
Lijstduwer (54 jaar)
Ik ben Jan Valgaeren, 54 jaar, vader van 3 jongvolwassen zonen en partner 
van Inez.  Geboren in een familie van Vlaams-Nationalisten, sloot ik van bij het 
ontstaan aan bij de N-VA. Na mijn studies als Handelsingineur aan de KULeuven 
kwam ik van Mol naar het Maasland. Ik startte mee de lokale afdeling op 
en ben sinds 2011 voorzitter van de N-VA  Maasmechelen. Daarnaast zetel 
ik in het Limburgse partijbestuur en de nationale partijraad. Verder ben ik 
bestuurder bij SH Maaslands Huis. Als voormalig directeur van het ziekenhuis 
Kempen en Maas realiseerde ik er de nieuwbouw. Momenteel ben ik zelfstandig 
economisch opdrachthouder. Ongebonden, rechtvaardig en met een brede 
maatschappelijke interesse wil ik mij graag  inzetten voor de Maasmechelaar.

Tien sterke kandidaten voor N-VA

Veilig thuis in een welvarend Maasmechelen www.n-va.be/maasmechelen



Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Onze kandidaten voor de 
provincieraadsverkiezingen
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Lijst 2

1 VER BERNE Erik

2 GALLO Alyssa

3 COLSON Gerard

4 HERMANS Eef

5 MARIOTTI Martha

6 GRYNCEWICZ Michael

7 GERAERTS Marijke

8 WALEK Dorotheé

9 SIMONS Kimberly

10 SULTANO Santo

11 DI MONACO Pasquale

12 BLASCETTA Marco

13 HELMER Milly

14 HOUBEN Margot

15 VOETEN Willem

16 JANSSEN Veerle

17 MILISSEN Martin

18 DEXTERS Bert

19 CONINGS Matty

20 HAMERS Nathalie

21 MAROLT Gabrielle

22 SCHIJNS Kim

23 SALDEN Willem

24 KRISTOF Verheyen

25 MIRABILE Giusi

26 RAMAEKERS Eddy

27 VISSERS Willy

28 FOSSET Michaël

29 BRATOU Vergilios

30 VANDEBOEL Marie-Paule

31 SCHMITZ Petra

32 HAESEN Betty

33 VALGAEREN Jan
Erik Ver Berne
Lijsttrekker

Nathalie Hamers
2de plaats - Provincie

1 VERBRUGGE Hendrik

2 HAMERS Nathalie

3 MOESEN Veronik

4 BROERS Huub

5 SCHOOFS Greet

6 PAULY Johan

7 DEMIR Zuhal

maasmechelen@n-va.be

Erik Ver Berne


