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Hang het beest uit 
op 11 juli!

De Vlaamse feestdag nadert met 
rasse schreden. Ook dit jaar roept 
N-VA Maasmechelen iedereen 
op om de Vlaamse Leeuw uit te 
hangen op en rond 11 juli. 

Heb je nog geen leeuwenvlag en 
wil je graag in het bezit komen van 
eentje? Geef gerust een seintje via 
maasmechelen@n-va.be of via 
0477 51 40 93.

Ook op Facebook
Ook Facebook kleurt geel. Hang je 
de Vlaamse Leeuw uit in Maas- 
mechelen? Neem er een foto  
van en stuur deze naar  
maasmechelen@n-va.be. 

We plaatsen de foto’s op onze 
Facebookpagina en de foto die de 
bezoekers het meeste ‘leuk’ vonden 
op 13 juli om 13 uur is goed voor 
een leuke attentie!

Wij wensen je alvast een prettige 
Vlaamse feestdag toe!

In deze editie:  
N-VA wil uw dienstenbelasting 
afschaffen én uw afvalfactuur 

verlagen.

De deuren van Zaal Jagersborg openen 
op donderdag 23 juni 2016 om 19.30 uur. 
De toelichting van Jan Jambon start  
om 20 uur.

Maar liefst 19 inwoners met  
radicale ideeën in de politiezone 
Lanaken-Maasmechelen worden 
nauwgezet in de gaten gehouden. 
Het hoogste cijfers van alle  
Limburgse gemeenten. Niet elk 
individu staat effectief paraat om 
zich bij IS aan te sluiten, maar 
telkens zijn er aanwijzingen van 
radicalisering zichtbaar. In twee 
gevallen gaat het om jongeren van 
Belgische origine die zich lieten 
bekeren tot de islam, zo schreef 
Het Laatste Nieuws onlangs nog.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse  
Zaken Jan Jambon (N-VA) steekt als 
verantwoordelijke politicus zijn hoofd dan 
ook niet in het zand. Hij wil dat fenomeen 
aanpakken. Hoe hij dat gaat doen, komt 
hij de inwoners van Maasmechelen zélf 

vertellen tijdens een gespreksavond op 
donderdag 23 juni 2016 om 20 uur in Zaal 
Jagersborg in Maasmechelen.

Regering maak inhaalbeweging voor 
veiligheid
Minister Jambon zal toelichting geven bij 
het veiligheidsbeleid van de federale rege-
ring. De pijnpunten en mogelijke oplos-
singen worden benoemd: “Deze regering 
maakt een inhaalbeweging. We lossen alle 
pijnpunten op.”

“Je kan niet wat gedurende tientallen jaren 
verkeerd is gelopen, op één jaar terug 
rechtzetten. Maar wij zijn ermee bezig. 
Deze regering maakt middelen vrij zoals 
het nog nooit gezien is. De veiligheid van 
onze inwoners primeert.”

Uw veiligheid: de N-VA maakt er werk van!
Minister Jan Jambon komt  
naar Maasmechelen donderdag 23 juni

20 uur
Zaal Jagersborg

TOEGANG GRATIS
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Denken-Durven-Doen in de praktijk
Woonzorgcentrum Heyvis is efficiënter en aangenamer
De N-VA heeft in de OCMW-
raad een verbeteringsplan voor 
Woonzorgcentrum Heyvis 
opgemaakt, goedgekeurd én in de 
praktijk gebracht op acht maanden 
tijd. Het resultaat?  Een efficiëntere 
en aangenamere organisatie voor de 
bewoners.

Voor OCMW-voorzitter Erik Ver Berne 
en OCMW-raadslid Martin Milissen 
was het niet makkelijk die betere 
dienstverlening binnen de budgettaire 
mogelijkheden te verzekeren. Toch 
slaagden ze daarin, door in de eerste 
plaats te kijken naar de behoeftes van 
de bewoners, los van de bestaande 
uurroosters.

Verbeteringen voor en door de  
bewoners

  ’s Ochtends meer tijd om te ontbijten.
  Maaltijden worden op de afdelingen 

zelf opgeschept. Zo kan iedereen zelf 
bepalen hoeveel hij of zij neemt.

  Overal werkt nu hetzelfde aantal zorg- 
en verpleegkundigen, met gelijkaardige 
contracten en gelijkaardige 
anciënniteit. 

  Het  elektronisch zorgdossier en 
robotmedicatie werden ingevoerd.

  Dit alles gebeurde in overleg met de 
bewoners.

Een degelijke evaluatie volt nog. Maar 
2016 gaat nu al de geschiedenisboek in 
als hét jaar van verandering voor het 
Maasmechelse woonzorgcentrum!

10 duidelijke antwoorden op 10 belangrijke vragen
N-VA wil dienstenbelasting afschaffen
In het gemeentebestuur heeft N-VA het debat over de beruchte dienstenbelasting weer doen oplaaien. 
Sommigen willen deze behouden, terwijl de N-VA ze liever volledig zou afschaffen. De N-VA heeft immers 
zeer goede redenen om de Maasmechelaar een aanslagbiljet te besparen.

NATHALIE HAMERS
gemeenteraadslid

ERIK VER BERNE
OCMW-voorzitter

JAN VALGAEREN
voorzitter

GERARD COLSON
fractieleider

2. Liet de Vlaamse Regering dat zomaar gebeuren?

ANDY PIETERS
voorzitter gemeenteraad

Neen. Omdat Maasmechelen in 2010 de dienstenbelasting nog steeds niet afschafte of verlaagde, tikte bevoegd 
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) de gemeente op de vingers, in de hoop dat men de belasting zou verlagen. 
De minister, die inmiddels zijn deel van de deal is nagekomen, stelde dat als Maasmechelen haar dienstenbelasting 
niet terugschroefde tot 55 euro voor 31 december 2012 de gemeente in het daaropvolgende jaar (2011) een finan-
ciële boete zou krijgen. Dat gebeurde ook. Maar aan de dienstenbelasting wijzigde niets.

MARTIN MILISSEN
OCMW-raadslid

6. Waarom zo’n ingewikkelde constructie?

Dat vraagt de N-VA zich ook af. Beter zou zijn om te zorgen voor één 
transparante afvalfactuur via Limburg.net. De gemeente kan immers 
haar taken verderzetten zonder deze dienstenbelasting op te eisen. 
Maar niet alle partijen zien dat zitten. Want dan zou meteen opvallen 
dat uw afvalfactuur de voorbije jaren sterk steeg.

VEERLE JANSSEN
gemeenteraadslid

Alle traditionele politieke partijen. De bestuurders van Limburg.net 
werden allemaal aangeduid door Open Vld, CD&V en sp.a. Een voor-
malig socialistisch gedeputeerde is voorzitter, en ook de voormalige 
burgemeester van Kinrooi en een liberaal provincieraadslid zetelen in 
het directiecomité. Enkel de N-VA zit niet in het directiecomité. Maar dat 
weerhoudt ons er niet van om de traditionele partijen op te roepen de 
werking van Limburg.net te verbeteren, opdat uw afvalfactuur kan dalen.

4. Wat heeft de dienstenbelasting te maken met uw huisvuil?

MATTY CONINGS
bestuurder AGB

De dienstenbelasting wordt aan u ‘verkocht’ als een belasting die ‘alle 
dienstverlening’ aan de bevolking ten goede moet komen. Maar dat is 
slechts schijn: in werkelijkheid vloeit nagenoeg het hele bedrag naar 
het afvalverwerkend bedrijf Limburg.net.

1. Waarom is er een dienstenbelasting?

In 2008 gaf de Vlaamse Regering 100 euro per inwoner aan de gemeente onder de voorwaarde dat onder 
meer de huisvuilbelasting afgeschaft zou worden. Dat deed de toenmalige coalitie ook. Maar gelijktijdig 
voert diezelfde coalitie – tussen Open Vld en sp.a/Groen – een nieuwe ‘dienstenbelasting’ in. Met (toeval 
of niet) exact hetzelfde tarief. Dat was een kaakslag voor elke Maasmechelaar want wettelijk mag zo’n 
dienstenbelasting niet hoger zijn dan 55 euro. Alle Vlaamse gemeenten hielden zich aan deze afspraak, op 
vijf na, waaronder Maasmechelen.

PETRA SCHMITZ
provincieraadslid

5. Wat doet Limburg.net precies?

Limburg.net is een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarbij ook Maasmechelen is aangesloten. 
Het bedrijf houdt zich bezig met alle aspecten van afvalbeheer, -verwijdering en –verwerking. Om die taken 
uit te oefenen, voerde de organisatie een provinciaal stelsel van heffingen in. De gemeente vraagt eerst 
70,29 euro aan uw gezin via de dienstenbelasting. Vervolgens vraagt Limburg.net 40 euro aan uw gezin als 
basisbedrag voor uw huisvuil. Tot slot stort de gemeente 70 euro door aan Limburg.net zodat hun basiskost 
van 110,29 euro per gezin voldaan is.

7. Waarom steeg uw afvalfactuur de voorbije jaren zo sterk?

Limburg.net wou via schaalvergroting en professionalisering de 
kosten net drukken voor de inwoners. Een doelstelling die de N-VA 
volledig onderschrijft. Helaas blijkt Limburg.net een inefficiënte 
instelling, die enorm veel kosten maakt voor de afvalverwerking. 
Die rekenen ze door in uw afvalfactuur.

9. Wat wil N-VA doen met de 
dienstenbelasting?

10. Waarom is dit beter voor de belastingbetaler?

Wij willen de dienstenbelasting afschaffen 
en het geld niet langer doorstorten aan 
Limburg.net. De inwoners moeten maar 
één afvalfactuur krijgen, van diegene die 
hiervoor verantwoordelijk is. En dat is niet 
de gemeente, maar Limburg.net..

Hier zijn drie voordelen aan verbonden:

• Eén aanslagbiljet per jaar minder.

• De administratieve last daalt gevoelig. 15.000 aanslagformulieren en  enveloppes 
minder, geen aanmaningen, telefoontjes en deurwaarders meer.

• Uw afvalfactuur wordt transparanter. De vervuiler betaalt, maar moet ook weten 
hoeveel hij betaalt. Zo neemt de druk op de traditionele partijen toe om de kosten 
binnen Limburg.net, en dus uw afvalfactuur, te doen dalen.

Kortom: de afschaffing van de dienstenbelasting is de grootste hefboom om de tra-
ditionele partijen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid in úw afvalfactuur.

3. Wat was de reactie van de N-VA?

BERT DEXTERS
gemeenteraadslid

N-VA Maasmechelen vond het niet eerlijk om de huisvuilbelasting zomaar af te schaffen en te vervangen door een 
dienstenbelasting. Daarover waren we zeer duidelijk in onze communicatie. 

“Een overheid die zelf geen moeite doet om te besparen, maar wel de centen van gezinnen en ondernemers opeist, 
is voor de N-VA geen optie.” (N-VA-krantje, december 2011). 

“De N-VA eist een grondige herziening, en indien mogelijk de afschaffing, van de dienstenbelasting omdat ze op 
onterechte wijze verkregen is.” (N-VA-krantje, september 2012)

8. Wie is verantwoordelijk voor uw hoge afvalfactuur?

Nieuws 
uit het 

Sociaal Huis



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
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België is een van de strengste landen
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