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Burgerparticipatie in Maasmechelen is een lachertje
Begin augustus kregen de inwoners van Mechelen a/d Maas en ’t Loo een infoflash van het gemeentebestuur in de brievenbus
met de aankondiging van nieuwe verkeersingrepen. Hoe die ingrepen precies uitgevoerd worden, maakt de brief niet duidelijk.
Maar, geen probleem. Omdat de gemeente burgerparticipatie een prioriteit vindt, konden inwoners op 6 september de plannen
gaan inkijken in het gemeentehuis. Prima idee, ware het niet dat lang voor die infovergadering verschillende werken al begonnen waren.
U bent dus welkom om uw mening te geven over wegenwerken die
eigenlijk al bijna klaar zijn. Zo was het verhoogde kruispunt van de
Groenstraat en de Reinboomstraat, op de dag van de infovergadering al zowat klaar. Dat noemen wij geen burgerparticipatie, maar
een lachertje en vijgen na Pasen.

‘Totaalvisie’?
De werken zouden kaderen in een ‘totaalvisie’. Dat was alvast een
grote onwaarheid richting de inwoners. In de ‘totaalvisie’ - wat dat
ook mogen betekenen - van de gemeente uit 2020 is immers opgenomen dat er best geen bijkomende fietsstraten zouden komen op
de Dijkstraat, Meelstraat, Trappenstraat en Neerveldstraat. Begrijpe
wie begrijpen kan.

U mag uw mening geven over
wegenwerken … nadat die al
uitgevoerd zijn.
Eef Hermans, gemeenteraadslid

Participatie is tweerichtingsverkeer
Hoog tijd dat de gemeente een ‘totaalvisie’ ontwikkelt op burgerparticipatie, wat nu beperkt is tot een mooie
website. Talloze inwoners die hun input gaven om Maasmechelen ‘Mee te Maken’ wachten intussen nog op
antwoorden op hun suggesties. Participatie is tweerichtingsverkeer, dames en heren schepenen.

Kan u op deze cartoon de
oranjegestreepte RAFfie
terugvinden? Indien het
niet lukt, geen probleem.
De oplossing vindt u op de
volgende bladzijde.
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Dierenwelzijn, gemiste kans in Maasmechelen
N-VA Maasmechelen pleit voor een schepen van Dierenwelzijn. Dierenwelzijn
is sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid,
maar de gemeenten blijven verantwoordelijk voor een groot aantal thema’s.
Denk maar aan evenementen waar dieren betrokken zijn, gevallen van dierenmishandeling waarvoor politietussenkomsten noodzakelijk zijn, beheer van
zwerfdieren en gemeentelijke markten.
De bestuursploeg is al drie jaar bezig.
Wij betreuren het dat er gedurende deze
periode geen beleid werd uitgewerkt rond
dierenwelzijn. Maasmechelen is zo één
van de weinige gemeenten in Vlaanderen
waar dierenwelzijn geen lokale bevoegdheid is.

Onverdoofd slachten

Onze gemeente heeft te kampen met
problemen rond rituele slachtingen, on-

Centraal aanspreekpunt

Een centraal aanspreekpunt maakt het
voor de burgers mogelijk om eventuele
problemen of bezorgdheden te melden.
Ook zou er samen met onze buurgemeenten een gezamenlijk plan kunnen uitgewerkt worden rond dierenverwaarlozing
en zwerfdieren. Met uitzondering van
Maaseik bestaat immers geen enkel volwaardig dierenasiel in het Maasland. Het
verbod op ritueel en onverdoofd slachten
kan vervolgens aan de hand van controles
en sancties ook daadkrachtiger gecontroleerd worden.

Bondgenoot

Marco Blascetta
verdoofd slachten en dierenverwaarlozing.
De keuze om van dierenwelzijn geen schepenbevoegdheid te maken, is een gemiste
kans. Er is geen efficiënt beleidsplan rond
dierenwelzijn.

Dierenwelzijn is een essentieel lokaal
beleidspunt. We roepen de bestuursmeerderheid dan ook op om hier alsnog werk
van te maken. Zij zal daar in N-VA Maasmechelen zeker een bondgenoot vinden.

N-VA zorgt via Vlaamse Regering voor extra
centen in gemeentekas

Oostelijke ontsluitingsweg
rond Eisden open

Toen de N-VA tussen 2012 en 2018 mee de gemeente bestuurde, werkten we
keihard om riolerings- en wegeniswerken uit te voeren waar nodig. Helaas
werden vele projecten op de lange baan geschoven nadat we uit de meerderheid werden gegooid. De gemeente stak dat vooral op een gebrek aan middelen. Dankzij extra financiële tussenkomst van de Vlaamse Regering komen
belangrijke werken in een stroomversnelling. In het voorjaar 2022 wordt zo
de Thomasboslaan in Mariahof aangepakt. Met dank aan de N-VA, die ook
in Brussel voor Maasmechelen werkt.

De aanbesteding voor dit belangrijke project
werd destijds nog ondertekend door onze
voormalige gemeenteraadsvoorzitter Andy
Pieters. Opvallend is dat CD&V anno 2021
dit project op haar palmares zet, maar in de
jaren 90 nog met zwarte vlaggen tegen de
ontsluitingsweg strijdde. Voortschrijdend
inzicht wellicht?

HERFSTWANDELING
Salamander

N-VA Maasmechelen nodigt u uit voor een deugddoende en
kindvriendelijke herfstwandeling door de Maasmechelse
bossen. We sluiten af met een drankje en een hapje. De
wandeling start stipt om 9u30 aan de Salamander,
Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen
Viervoeters zijn welkom!
Inschrijven is verplicht via maasmechelen@n-va.be!

Zaterdag 30 oktober - 9.30 uur
13.00 uur
maasmechelen@n-va.be

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Kasteel van Leut eindelijk in handen van Toerisme Vlaanderen
Het kasteel van Leut is dankzij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir eindelijk in handen van Toerisme Vlaanderen.
Jarenlang liet het Maaslands Huis onder Open Vld- en
CD&V-voorzitterschap het gebouw verkommeren. Vlaanderen
koopt het kasteel nu om het het ten dienste te stellen van de
bevolking. Vandaag is het kasteel van Leut ook écht het kasteel
van Leut en van alle Vlamingen. Een lokale trots die erfgoed,
natuur en toerisme verenigt. Waar ook Duitsers en Nederlanders hun geschiedenis kunnen herontdekken. Een plaats die
welvaart brengt. Een oude parel aan de Vlaamse kroon. Dit
najaar start een traject om samen met de inwoners de toekomst
van de site vorm te geven.
Zuhal Demir opende ook het langverwachte Fietsen door de Heide. Die fietsroute kwam er dankzij haar financiële steun als Vlaams
minister van Toerisme. “Onze prachtige natuur is een troef om toeristen naar hier te halen. Hopelijk slaagt het gemeentebestuur
er in de vele extra fietsers doorheen Maasmechelen ook tot bij de lokale handelaars en horeca te lokken”, aldus Zuhal.

Oplossing cartoon
Kon u RAFfie niet vinden in de cartoon?
Klopt, want het was te nat op de prent
en hij zat in andere oorden.

N-VA Maasmechelen wenst
de civiele bescherming, politie, brandweer, talloze andere
medewerkers te bedanken
voor hun onvoorwaardelijke
inzet. Ook de spontane solidariteit tussen de inwoners
verdient een applaus.

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter N-VA Maasmechelen
Michael Gryncewicz en Marco Blascetta nemen respectievelijk de taak van van voorzitter en ondervoorzitter van onze afdeling
op zich. We stellen ze graag aan u voor
Voorzitter Michael Gryncewicz is van Genk afkomstig, maar de
liefde bracht hem naar Maasmechelen. Hij is de trotse vader van
twee dochters. In 2013 engageerde hij zich bij N-VA Maasmechelen, onder meer als ondervoorzitter. Hij werkt als projectleider
bij een internationale telecomgroep. Naast de politiek is Michael
ook actief in het bestuur van Volleybalclub Maasmechelen en
een schoolbestuur in de scholengemeenschap Maasmechelen-Noord.
Marco Blascetta (ondervoorzitter) is een geboren en getogen
Maasmechelaar. Sinds 2018 is hij een gedreven lid van onze
afdeling. Al snel maakte hij deel uit van ons bestuur waar hij
de communicatie verzorgde. Marco is officier bij Defensie met
Meteorologie als specialiteit. U vindt zijn dagelijks weerpraatje
op Facebook. Al op vroege leeftijd was hij gebeten door de politiek. Eenmaal de tijd rijp, met als doel ten dienste te staan van de
maatschappij, besliste hij de handen uit de mouwen te steken en
zelf actief deel te nemen.

Nieuw en sterk verhaal
“Wij zijn fier dat het bestuur en de leden ons deze functies
toevertrouwen. Samen met de mandatarissen en andere bestuursleden gaan wij volop de uitdaging aan. We zijn ervan
overtuigd dat onze gemeente beschikt over een groot aantal uit

Michael Gryncewicz (voorzitter) en Marco
Blascetta (ondervoorzitter) willen een sterk
verhaal schrijven voor de Maasmechelenaar.

te spelen troeven. Daarom willen wij een nieuw en sterk verhaal
voor Maasmechelen en de Maasmechelaar schrijven. Zodat het
duidelijk wordt dat N-VA Maasmechelen de enige juiste keuze is
voor goed en daadkrachtig beleid”

www.n-va.be/maasmechelen

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de NieuwVlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze
realisaties:
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Als minister van
Binnenlands Bestuur
legt Liesbeth Homans in
2016 de contouren vast van
een stevige afslanking van de
provincies en de efficiënte
hervorming van gemeente
en OCMW.

“

Onze ambitie
blijft na twintig jaar
nog steeds dezelfde:
een welvarend, veilig en
vrij Vlaanderen, waarin
elke Vlaming erop
vooruitgaat.”

Met Jan Jambon,
Steven Vandepu
t en Theo
Francken als fede
rale ministers
maakt het land de
omslag naar
een echte veiligh
eidscultuur.
Terrorisme, men
sensmokkel en
cybercriminalite
it worden veel
steviger aangepak
t.

In 2019 voert minister
van Dierenwelzijn
Ben Weyts het verbod op
onverdoofd slachten in. Als
minister van Onderwijs stelt hij
kennisoverdracht, leerkrachten
en kwetsbare kinderen
centraal.
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Matthias
Diependaele voert
als minister van Wonen
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft
in het buitenland, heeft geen
recht meer op een sociale
woning in Vlaanderen.
Sinds Zuhal Demir
minister werd in 2019,
zijn er in Vlaanderen al
meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen geplant. De N-VA
is de enige echte groene
partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen.
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA.
Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

