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MAASMECHELEN
Onze ploeg in
gemeente-, OCMWen provincieraad

Bijna 4 000 Maasmechelaren verloren hun
spaarcenten

V.U.: Jan Valgaeren, Opperveldstraat 48, 3630 Maasmechelen

Ook al verloor u zelf niet een deel van uw zuurverdiende spaarcenten door
een zogenaamd veilig spaarproduct, verkocht door mensen die u vertrouwde,
u kent ongetwijfeld mensen uit uw omgeving die ook slachtoffer waren: naar
schatting 4 000 Maasmechelaren overkwam het naar aanleiding van het Arcoen Dexia-debacle.

Ook onze bestuursleden staan
voor u klaar:
Jan Valgaeren (voorzitter), Dorothee
Walek (ondervoorzitter), Roos Seys
(secretaris), Virgilios Per Bratou,
Jan Delille, Bruno Janssen, Michael
Gryncewicz, Gaby Marolt en
Pasquale Di Monaco.
Contacteer iedereen via
[voornaam].[naam]@n-va.be!

N-VA-Kamerlid Peter Dedecker licht op woensdag 16 september 2015 het verhaal toe van de toplui van een zelfverklaarde ‘sociale beweging’ die achter de
schermen een allesbehalve sociale koers voer met tal van schimmige fiscale
constructies en belangenvermenging.
Dedecker brengt een aantal onregelmatigheden aan het licht die de boekhouding van de christelijke arbeidersbeweging ACW ontsieren. Die fiscale onregelmatigheden blijken op de koop toe gelinkt aan het Dexia-debacle en dreigen
iedere belastingbetaler bijzonder veel geld te kosten.
Bovendien raakte enkele weken geleden bekend dat Beweging.net/ACW eerst
zélf nog enkele miljoenen uit Arco wil halen, vooraleer de brave spaarders ook
maar één eurocent gezien hebben.
Het hele verhaal en een antwoord op al uw vragen krijgt u op woensdag
16 september 2015 vanaf 20 uur in Zaal Jagersborg in Maasmechelen.
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Wist je dat ... ?
•

onze 11 juli-actie bijzonder goed gesmaakt werd? Honderden Maasmechelaren genoten van een heerlijk ijsje op kosten van N-VA. De deelgemeenten die
we in 2015 niet bezochten, komen sowieso volgend jaar aan bod!

•

de struiken tussen de Windmolenweg en het fietspad richting Boorsem gedeeltelijk verwijderd werden? Op die manier is de onderhoudskost lager en
zijn avondlijke fietsritten veiliger.

•

door de beslissing van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) om vanaf 2015 het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden, geen tijdelijke
slachtvloer meer georganiseerd wordt op de terreinen van circuit Duivelsberg in Opgrimbie? Daarmee komt na 8 jaar een einde aan deze gemeentelijke
organisatie, nadat er in 2007 door sp.a en Open Vld mee begonnen werd.

•

de Vlaamse overheid maar liefst 6,5 ha industriegrond aankocht op het bedrijventerrein Oude Bunders? Zoals afgesproken in het bestuursakkoord kan
er van de ontwikkeling van de Nieuwe Bunders geen sprake zijn zolang er op
de Oude Bunders voldoende plaats is. Er is nog 12ha beschikbaar!

•

het gemeentebestuur een vzw had die zich bezighield met strijkwerk? Omdat
dit geen kerntaak is en omdat hiermee jaarlijks 50 000 euro verlies gemaakt
werd, is de vzw enkele maanden geleden stopgezet. De werking werd overgenomen door een private vzw.

•

schepen Penders geniet van haar zwangerschapsverlof na de bevalling van
een ‘Zweedse’ baby met Marc Penxten, onze N-VA-burgemeester van Alken?
We hebben haar alvast 2 ‘zeiverlepkes’ cadeau gedaan: 1 voor in Alken, en 1
voor in Maasmechelen.

•

alle gemeenteraadsleden in maart de kans kregen een vorming te volgen over
de bestrijding van kinderarmoede? Jammer genoeg vonden de aanwezige
sp.a-raadsleden het echter niet zo interessant, ze verlieten de vorming na een
half uur, nadat ze eerst de aanwezigheidslijst tekenden.

•

de bouwgronden op verkaveling Mottekamp de deur uit vliegen? Er zijn nog
maar een klein aantal percelen beschikbaar.

•

gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters sinds januari werkt voor Geert Bourgeois, de minister-president van de Vlaamse Regering? Hij adviseert de minister-president over alle dossiers met betrekking tot mobiliteit en openbare
werken en heeft dus een korte lijn met Brussel.

•

de N-VA haar volledige steun geeft aan voetbalclub Eendracht Mechelen
a/d Maas voor de bouw van een nieuw jeugdcomplex aan de terreinen van
Mottekamp? Het gemeentebestuur voorziet hiervoor voldoende middelen,
Eendracht legt daar bovenop de nodige middelen voor de aanleg van een bijkomend kunstgrasveld.

Houdt Marino Keulen (Open Vld) sneltram naar
Maasmechelen tegen?
De sneltram tussen Hasselt en Maastricht is geen prioriteit. Dat zei Frieda Brepoels, N-VA-burgemeester van
Bilzen, begin augustus op het TVL Nieuws. De N-VApolitica stelde duidelijk dat lijn 2 Hasselt-Maasmechelen
en lijn 3 Hasselt-Neerpelt veel belangrijker zijn.

KEULEN: LANAKEN BELANGRIJKER DAN MAASMECHELEN
Het was lang geleden dat een niet-Maasmechelaar zo in
de bres sprong voor de ontsluiting van onze gemeente.
Tot grote ontevredenheid van Open Vldboegbeeld Marino Keulen uit Lanaken. Een
schande, vindt Keulen. Voor hem is de tram
naar Maastricht via Lanaken het belangrijkste, zelfs als Nederland niet mee wil werken.

voorzien, is de tijd volgens N-VA Maasmechelen rijp om de
realisatie van tramlijn 2 naar Maasmechelen te versnellen.
Wij zullen ons daarvoor alvast ten volle inzetten.
We hopen dan ook dat de Maasmechelse Open Vld partijgenoot Marino Keulen in bedwang kan houden. Want
als de ene Vld’er de tram vooruit wil duwen, en de andere
Vld’er de tram tegenhoudt, zal het nog lang duren vooraleer
Maasmechelen behoorlijk ontsloten is.

WIE KAN MARINO KEULEN IN BEDWANG
HOUDEN?
N-VA Maasmechelen kan niet anders dan
de uitspraken vanuit Open Vld Limburg
betreuren. Nu bijna zeker is dat Nederland
niet wil doorgaan met de Spartacustram naar
Maastricht en aangezien lijn 3 Hasselt-Neerpelt als spoorlijn door de NMBS moet worden

OCMW doet het met 6 miljoen euro minder
In de periode 2006-2012 steeg de dotatie van de gemeente aan het OCMW van 6,2 miljoen euro naar 7,3 miljoen euro. Een
stijging van maar liefst 18 %. En dat ondanks de belofte van de vorige bestuursploeg (sp.a/Open Vld) om de uitgaven van
het OCMW terug te dringen. Omdat de N-VA wél de gewoonte heeft van haar verkiezingsbeloftes waar te maken, heeft
de huidige bestuursploeg beslist om tegen 2018 6 miljoen euro minder uit te geven via het OCMW.

EEN ECHTE TRENDBREUK
“En we zitten op koers”, zeggen OCMW-voorzitter Erik Ver Berne en OCMW-raadslid Martin Milissen. “In 2014 sloten we
het financiële jaar zelfs nog beter af dan we voorzien hadden. Uiteraard is het niet onze bedoeling om te besparen op kap
van de mensen die écht hulp nodig hebben, maar wel om de tering naar de nering te zetten: onze werking optimaliseren
en kritisch toekijken op de steunmaatregelen. We zijn dan ook blij dat we voor onze plannen de steun krijgen van CD&V
en Open Vld. Een echte trendbreuk.”

160 EURO MINDER PER MAASMECHELAAR

Proficiat Schutterij St. Monulphus & St. Gondulphus!

Als we vergelijken met de werking van het vorige bestuur, dan is duidelijk dat de N-VA een
andere toekomstvisie heeft.

Namens het bestuur en de mandatarissen van N-VA Maasmechelen willen we van harte de schutters van Schutterij St. Monulphus
& St. Gondulphus 1 uit Mechelen a/d Maas proficiat wensen en bedanken om het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) 2016 naar
Maasmechelen te halen.
De N-VA is verheugd dat alle Maasmechelaren volgend jaar de kans krijgen om deze diepgewortelde sport- en cultuurtraditie dicht
bij huis mee te maken en zal haar onze medewerking verlenen aan een goede organisatie.

Als de N-VA de leiding neemt, dalen de onnodige uitgaven. Dat is ondertussen bewezen.

Jaar na jaar wordt Maasmechelen goed vertegenwoordigd op het OLS, in 2015 door zowel St. Monulphus & St. Gondulphus 1 als
door Sint-Laurentius Meeswijk. Waarvoor dank.
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Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar
45 jaar
loopbaan

23 jaar
45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

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 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.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

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
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