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N-VA-activiteiten 
trekken volle zalen

In 2016 organiseerde N-VA Maas-
mechelen al drie activiteiten. Telkens 
weer daagde u massaal op. We 
hopen dat u ook op de activiteiten die 
nog in de steigers staan aanwezig 
kan zijn!

  Volle zaal voor N-VA-minister van 
Veiligheid Jan Jambon.

  250 eters op onze vijfde jaarlijkse 
pasta-avond.

  Een vol café voor een gezellige  
nieuwjaarsdrink

Herfstwandeling door Vucht, Leut en Meeswijk 
Zondag 20 november 2016
9.30 uur
Zaal Oud Vucht (Steegstraat 11)

We heten u van harte welkom op zondag  
20 november 2016 voor een herfstwandeling  
met ontbijt. De start en aankomst van de  
wandeling zijn Café Oud Vucht. Daar kan u ook 
van een lekker ontbijt genieten. Wandeling met 
aperitief: 2 euro. Ontbijt: 5 euro.

Noteer nu al in uw agenda:

Nieuwjaarsdrink
8 januari 2017 - 11 uur - 

Café Den Dörpel

Schrijf je in via
roos.seys@maasmechelen.be

Met
ontbijt!

Stadslandbouwpark in Maasmechelen?
Eind september stonden de kranten vol spectaculaire artikels over gekissebis tijdens 
de informatievergadering over het Stadslandbouwpark in Maasmechelen. Over het 
project zelf stond helaas niet veel in die artikels. Daarom informeert de N-VA u 
graag terdege daarover.

Waarover gaat het? 
De Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse 
overheid – niet de gemeente Maasmeche-
len – kozen twee jaar geleden de terreinen 
waar onlangs het OLS werd gerealiseerd 
uit voor een pilootproject dat van het 
woonuitbreidingsgebied een recreatief 
landbouwpark kan maken. Pas in de laat-
ste fase van dit project kan de gemeente 
zich eventueel engageren om een herbe-
stemming door te voeren.

Wat is de stand van zaken? 
Een masterplan met verschillende scena-
rio’s wordt voorgelegd aan grondeigena-
ren, omwonenden en het geïnteresseerde 
publiek. Dat was het opzet van de infover-
gadering die met een sisser afliep. 

Wat is het standpunt van de N-VA? 
Voor de N-VA is het project geen kerntaak 
noch een prioriteit voor het gemeente-
bestuur. Dat wil niet zeggen dat we dit 
proefproject willen tegenwerken, maar 
we willen wel inzetten op een voldoende 
én deftige dialoog met de burger over 
dergelijke projecten om te komen tot een 
draagvlak. Net zoals in de dossiers over 
de windmolens, de Nieuwe Bunders en zo 
vele anderen zal ook hier de N-VA haar 
afspraak met de kiezer nakomen door dit 
project inhoudelijk en kritisch te bekijken.

 U kan alle info terugvinden op  
www.vlaamsebouwmeester.be.

Dit was de opstelling van de bewuste infovergadering. 
Helaas geraakte alle informatie ondergesneeuwd ...
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N78/Ringlaan/Rodenbachstraat:
Minister Weyts wil heraanleg kruispunt versnellen
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken Ben Weyts wil versneld werk maken van 
de heraanleg van het  kruispunt van de N78 en 
de Ringlaan/Rodenbachlaan, waar regelmatig 
wateroverlast is. Dat liet hij deze zomer weten aan 
N-VA Maasmechelen.
De plannen voor de heraanleg zijn al  langer klaar, maar zijn nu 
nog gekoppeld aan de werkzaamheden aan de Industrielaan. 
Omdat die laatste werken betwist worden door enkele 
buurtbewoners en bedrijven – de bouwvergunning is momenteel 
geschorst – is daar echter grote onzekerheid over. 

Discussie Industrielaan mag kruispuntdossier niet 
vertragen
Minister Weyts heeft daarom besloten om de werken aan 
de Ringlaan/Rodenbachlaan los te koppelen van die aan de 
Industrielaan. De verkeerssituatie rond tankstation Bruno 
is momenteel problematisch. De N-VA heeft begrip voor de 
bekommernissen van de buurt over de voorgestelde plannen 

rond het tankstation. Maar voor de werken aan de Ringlaan/
Rodenbachstraat is er een groot draagvlak. Dat die niet langer 
op de lange baan geschoven worden, is dus een goede zaak, vindt 
de de N-VA. In functie van de noodzakelijke rioleringswerken 
zouden de bouwaanvraag, aanbesteding en uitvoering volgen in 
2017-2018.

N-VA bijna vier jaar aan het roer van het OCMW: de feiten
Betere dienstverlening met 7 procent minder  
middelen
“Sinds de start van de bestuursperiode besparen we maximaal 
op de eigen werkings- en personeelskosten”, zegt gemeente-
raadslid Veerle Janssen. “Daardoor moet de gemeente staps- 
gewijs minder van haar budget vrijmaken voor het OCMW.  
In 2012 kreeg het OCMW nog 7,3 miljoen euro, Vandaag werkt 
het efficiënt met 6,8 miljoen euro. Op vraag van de N-VA  
wordt het uitgespaarde geld gebruikt voor investeringen  
in Maasmechelen.”

Zeven maal zoveel wijkwerkingen
“In november start het OCMW van Maasmechelen haar zeven-
de wijkwerking op in Boorsem. Er zijn dan zes wijkwerkingen 
meer dan begin 2013, waarmee we maandelijks meer dan 500 
mensen bereiken”, stelt OCMW-voorzitter Erik Ver Berne. 
“Bedankt aan alle vrijwilligers die de strijd tegen vereenzaming 
en sociale afzondering mee mogelijk maken!” 

Verbeteringen voor de rusthuisbewoners
De N-VA bracht op amper acht maanden tijd een  
verbeteringsplan voor Woonzorgcentrum Heyvis in de  
praktijk. Het resultaat? Een efficiëntere en aangenamere  
organisatie voor de bewoners, aan een prijs die lager ligt dan  
in de meeste private woonzorgcentra.

Privatisering leidt tot goedkopere maaltijdbedeling
Sinds december 2013 is de dienst ‘maaltijdbedeling aan huis’ 
van het OCMW geprivatiseerd. Dat zorgde voor vooruit-
gang op het vlak van smaak, 
sociale betrokkenheid én prijs. 
“Klanten betalen nu nog slechts 
6,20 euro voor een maaltijd, be-
duidend minder dan voordien”, 
aldus OCMW-raadslid Martin 
Milissen. 

“Ze kunnen zowel een keuzeme-
nu als dieetmaaltijden kiezen. 
Omdat de privépartner ook de 
OCMW-voertuigen overnam, 
leidt dat tot minder uitgaven 
voor het OCMW.”

Strijd tegen kamerwonen
De gemeentelijke diensten slaan de handen in elkaar om te con-
troleren of woongelegenheden in Maasmechelen voldoen aan 
alle eisen inzake brandveiligheid, woon- en bouwkwaliteit en 
legaliteit van de inwoners. Zo willen we schijnadressen die onterecht 
steun trekken van het OCMW de kop indrukken. Dit ‘kamer- 
wonen’ legt immers een zware druk op onze sociale voorzieningen. 

Bovendien kunnen we niet toelaten dat mensen in onwaardige 
omstandigheden verblijven in onze gemeente.

Geen dure financieringen meer
Anders dan in het verleden, sluit het OCMW niet langer zware  
leningen af voor nieuwe realisaties. “Door een goed en zuinig 
financieel beleid kan het OCMW met eigen middelen instaan 
voor nieuwe projecten. Een goede zaak”, stelt gemeenteraadslid 
Bert Dexters.

Nieuwe invulling voor ‘Oude Burelen’
Het OCMW-gebouw ‘Oude Burelen’ stond al geruime tijd ge-
deeltelijk leeg.. De N-VA zorgt er nu voor dat de politie onder-
dak vindt in de gebouwen. “Zo benutten we de gebouwen van 
de gemeente beter en kunnen we kunnen we meer middelen 
inzetten voor veiligheid en dienstverlening”, verklaart kersvers 
politieraadslid Nathalie Hamers. Weldra starten de eerste 
werken.

Meer middelen voor armoedebestrijding
“Met Vlaams minister Liesbeth Homans, federaal staatssecre-
taris Elke Sleurs en – hier in Maasmechelen – schepen Erik Ver 
Berne maakt de N-VA werk van het verzet tegen armoede”,  
vertelt gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters. “Het budget 
voor armoedebestrijding tijdens deze bestuursperiode  
verhoogden we daarom naar 114 000 euro.”

De Moerbei verhuist naar hartje Mechelen a/d Maas
Door de verhuis van de politie naar de Oude Burelen in Eisden 
in 2019 dringt ook een verhuis van het bestaand dagcentrum 
zich op. De OCMW-raad koos als locatie de Opperveldstraat in 
Mechelen a/d Maas, op gronden die nu al OCMW-eigendom. 
“Door de afbraak van de oude schrijnwerkerij die al jaren het 
dorpszicht ontsiert, waardeert het OCMW de omgeving op én 
kunnen we de dienstverlening beter spreiden over heel Maas-
mechelen”, stelt fractieleider Gerard Colson.

  De Werken aan de Ringlaan worden losgekoppeld van die aan het 
N78-kruispunt.

Willem Salden: “Ik koos voor de N-VA omdat de partij zeer 
veel inspanningen doet voor het verenigingsleven. Zelf heb ik 
altijd in muziekverenigingen gezeten en was ik jaren actief bij de 
jeugdbeweging Jong Leut. Sport- cultuur- en andere verenigin-
gen zorgen ervoor dat de samenleving vreedzaam en goed is.  
Hoe meer mensen zich aansluiten bij een vereniging, hoe beter 
het groepsgevoel en hoe meer de inwoners zich thuis voelen.”

Joris Sangers: “De N-VA heeft sinds 2013 de Maasmechelse tan-
ker mee in de juiste richting geduwd. Nu is het tijd om de tanker 
in turbo te zetten. Tijd voor een Maasmechelen 2.0, waar minder 

gezeverd wordt en we met z’n allen nog meer de handen uit  
de mouwen steken. Dit kan alleen maar door de  slogan  
‘Fier op Maasmechelen’ niet enkel te verkondigen, maar ook 
daadwerkelijk in daden om te zetten.” 

“Maasmechelen en zijn inwoners hebben nood aan nieuwe  
initiatieven waar zij fier op mogen en kunnen zijn. Op dat  
vlak is er nog veel werk aan de winkel. Onze gemeente heeft  
de capaciteiten, het is nu van belang die optimaal te benutten.  
Stilstaan is achteruitgaan. Daarom kies ik voor Verandering 
voor Vooruitgang.”

De tijd dat politiek iets voor oude rotten was, ligt lang achter ons. 
Althans, dat is het geval bij N-VA Maasmechelen. Met Andy  
Pieters levert de partij al de jongste gemeenteraadsvoorzitter 
ooit en sinds het voorjaar wordt de N-VA-bestuursploeg versterkt 
door jonge leeuwen Joris Sangers (21, uit Eisden) en Willem Salden 
(20, uit Leut). Wij vroegen hen op het kasteeldomein van Leut 
waarom zij voor de N-VA kozen.

Jonge Leeuwen aan het woord
“Minder zeveren en meer handen uit de mouwen”

Hebt u vragen of wil u uw mening kwijt? Contacteer onze 
mandatarissen via [voornaam].[naam]@n-va.be

OCMW-voorzitter Erik Ver Berne
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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


