
Nieuw bestuur klaar voor 2024

Ook N-VA Maasmechelen heeft bestuurs-
verkiezingen achter de rug. Ik ben ontzet-
tend trots te mogen melden dat zowel mijn 
ondervoorzitter (Marco Blascetta) als ikzelf 
(Michael Gryncewicz) herverkozen zijn door 
een volstrekte meerderheid onder de aanwezi-
ge stemgerechtigde leden. De talrijke opkomst 
deed me veel plezier.

Ook mag ik drie nieuwe bestuursleden ver-
welkomen: Emel Sönmez , Steve Hansen en 
Valentino Bottazzo, alle drie gedreven leden 
met elk hun eigen competenties, die we in 
aanloop naar de verkiezingen van 2024 zeker 
nodig zullen hebben. Ook de meerderheid van 
het vorige bestuur heeft zich opnieuw geënga-
geerd, waardoor we nu kunnen rekenen op 14 
gemotiveerde bestuursleden. Uiteraard zijn we 

ons ervan bewust dat we nog heel veel werk 
voor de boeg hebben, maar met deze groep 
gaan we er alles aan doen om een programma 
te maken op maat van de Maasmechelaar.

Maasmechelen moet een thuis zijn voor iedere 
Maasmechelaar, een plaats zijn waar men 
graag leeft, vertoeft, geniet... Wij zijn ervan 
overtuigd dat onze gemeente veel troeven 
heeft, maar het is aan ons om die troeven op 
de juiste manier uit te spelen. Respect voor 
elkaar, veiligheid, een goed financieel beleid, 
minder zwerfvuil en meer groen in onze 
gemeente... Dat zijn alvast enkele kernwaar-
den waarin wij geloven. Onze visie en onze 
waarden zullen jouw stem in 2024 waard zijn.

Tot gauw!

Geniet van het voorjaar!

Burgemeester Raf Terwingen keerde terug uit vakantie 
om watersnood in Maasmechelen aan te pakken
“De stelling dat ik “in andere oorden” zat op het ogenblik 
dat de Maas in onze gemeente uit haar oevers dreigde te 
treden, is niet correct. Integendeel: zodra het waterpeil 
angstwekkend begon te stijgen, heb ik onmiddellijk de 
nodige maatregelen genomen om zo spoedig mogelijk terug 
te keren naar Maasmechelen, om de diensten bij te staan en 
te coördineren. Dat schepen Imbornone verder in haar rol 
als plaatsvervangend burgemeester de meeste communicatie 
heeft gedaan, verandert hieraan natuurlijk niets. De insi-
nuatie dat ik dus in betere oorden zou hebben vertoefd op 
het ogenblik dat de veiligheid van onze gemeente bedreigd 
werd, is dus lasterlijk en kwetsend: graag en onmiddellijk 
heb ik hiervoor mijn jaarlijkse vakantie onderbroken, om 
onze mensen bij te staan.”

Recht van antwoord van de burgemeester

Onze repliek
Conform de wetgeving, en omdat wij geen tweede gerechtelijke 
procedure wensen, zien we ons genoodzaakt de burgemeester 
een recht op antwoord te bieden. Wij hebben begrip voor het 
feit dat hij een cartoon niet kan smaken. Langs de andere kant 
moet een cartoon worden gezien als wat hij is, en niet meer 
dan dat: een spotprent. Naast het ontbreken van enig gevoel 
voor humor of sportiviteit stellen wij verwonderd vast dat een 
burgemeester van een gemeente van bijna 40.000 inwoners de 
tijd vindt om zich bezig te houden met dergelijke randactivitei-
ten. Hiermee is er opnieuw kostbare tijd verloren om Maas- 
mechelen Mee-te-maken. Bovendien  
betreuren wij het ten zeerste dat de 
gerechtelijke en politionele instanties al 
werden belast omwille van een cartoon. 

Marco Blascetta, ondervoorzitter
N-VA Maasmechelen
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Met veel show ondertekenden opeenvolgende burgemeesters de zogenaamde burgemeesterconvenanten voor het klimaat. 
Daarmee engageerden ze zich om de CO2-uitstoot in de gemeente tegen 2020 te verminderen met 20% en tegen 2030 zelfs met 
40%. Wat blijkt uit een recent rapport van de Vlaamse overheid? Maasmechelen is zwaar gebuisd en slaagde er sinds 2011 maar 
in haar CO2-uitstoot met 7,3% te verminderen. Daarmee heeft ze 12,7% te weinig inspanningen gedaan en begint ze met een 
grote achterstand aan de uitdaging om tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 40% te verminderen. Ze doet het ook slechter dan 
het Limburgse gemiddelde van -8,9%. Zoals dat wel vaker gaat in Maasmechelen: veel wind, maar weinig wol. Een zoveelste 
gemiste kans. In het gemeentelijke huis-aan-huisblad van december 2021 pakte de gemeente nog fors uit maar haar klimaatbe-
leid. Onze toekomstige generaties verdienen beter. Minder blabla en méér boomboom dus, dames en heren schepenen.

  …de gemeente in Eisden-Tuinwijk aan alle bomen een ‘paspoort’ gaat geven?  
Tegelijkertijd is Maasmechelen een van de weinige gemeenten in Vlaanderen die de voorbije drie jaar nog geen enkele 
vierkante meter extra bos heeft gerealiseerd. Nochtans hebben steden en gemeenten de taak om 4.000 ha extra bos te 
voorzien. Door corona is de drukte in de bestaande bossen toegenomen, elk stukje bos extra is broodnodig om de drukte 
weg te nemen en te fungeren als natuurlijke longen die onze lucht zuiveren. Kwestie van prioriteiten te stellen!

  …er in Maasmechelen 3,83 ha voormalige stortplaats is die bebost zou kunnen worden?  
Alle gemeenten kregen van Vlaanderen het aanbod om deze gronden gratis te laten onderzoeken en ze krijgen zelfs centen 
als ze die gronden bebossen. Maasmechelen ging om onduidelijke redenen nog niet in op het aanbod van Vlaanderen.

  …onze gemeente wellicht een beroep gaat doen op de 30 zwerfvuilhandhavers van de OVAM die Vlaams minister 
Zuhal Demir aanwierf?  
Die gaan gerichte handhavingsacties houden om sluikstorters en vervuilers op heterdaad te betrappen en te beboeten. De 
pakkans verhogen is belangrijk in de strijd tegen vervuiling. Maasmechelen zelf zette immers amper mensen in voor de 
handhaving. N-VA maasmechelen hoopt dat het gemeentebestuur zijn gezond verstand aanspreekt en gebruik zal maken 
van deze 30 professionals. De Maasmechelaren verdienen een propere gemeente.

  …het kasteel van Leut, sinds het eigendom is van Toerisme 
Vlaanderen, binnen is opgeruimd?  
Enkele weken geleden hebben medewerkers van Toerisme Vlaanderen 
en het kabinet van minister Demir de handen uit de 
mouwen gestoken om de ruimtes in het kasteel op te 
kuisen en waardevolle objecten van rommel te 
scheiden. Dit alles om in de loop van het voorjaar het 
kasteel tijdelijk open te stellen, en samen met geïnte-
resseerden en buurtbewoners de toekomst van het 
kasteeldomein te bepalen.

Wist je dat…

Maasmechelen buist op klimaatbeleid
-20% beloofd, -7,3% gerealiseerd

maasmechelen@n-va.be
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Vlaanderen geeft groen licht voor milieurapport Duivelsberg
Al enkele jaren doen de organisatoren van rallycrosscircuit  
Duivelsberg inspanningen om een nieuwe vergunning te  
bekomen. Om een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, was 
het lang wachten op een goedgekeurd milieueffecten- 
rapport van de Vlaamse dienst Milieueffectenrapportage.  
Sinds eind januari is dat er en kan de organisatie haar vergun-
ningsaanvraag bij gedeputeerde Inge Moors (CD&V) indienen. 
Enkel zij kan nog roet in het eten gooien.

In 2020 ging Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir nog op 
bezoek op Duivelsberg met duidelijke steun en sympathie voor de 
rallysport. “We gaan de mensen hun hobby toch niet afpakken?”, 
zei de minister. N-VA Maasmechelen rekent op een verstandig 
provinciebestuur om de vergunningsaanvraag de komende maan-
den goed te keuren.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.  
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare  
minderheid terzijde kan schuiven.

Het aantal slachtoffers van intrafamili-
aal geweld dat hulp vraagt, is sinds coro-
na fors toegenomen, maar het geweld 
is tegelijk ook veel zwaarder. Zeker dat 
laatste werd in onze politiezone vastge-
steld. Sinds enkele jaren zijn de Family 
Justice Centra actief, waarbij parket, 
politie en hulpverleners samen en 
laagdrempelig slachtoffers en getuigen  
helpen. In Hasselt en Genk liggen voor-
lopig de enige centra van onze provin-
cie, maar een uitbreiding is op til. 

N-VA Maasmechelen roept het gemeen-
tebestuur op om deze kans met beide 
handen te grijpen. De FJC’s pakken intra- 
familiaal geweld erg efficiënt aan door 
kort op de bal te spelen, wat in onze 
provincie leidde tot een recordaantal 

tijdelijke uithuiszettingen van daders 
in Limburg. Zo worden slachtoffers in 
veiligheid gebracht en voorkomen we fa-
miliale drama’s. Maar vaak is de afstand 
tot Hasselt en Genk nog te groot voor 
slachtoffers uit het Maasland. 

Door fysieke antennes in onze regio op te 
zetten, kunnen we ook hier slachtoffers 
van intrafamiliaal geweld beter helpen. 
Daarvoor mogen we kosten noch moeite 
sparen. 

Door haar demografische samenstelling 
is Maasmechelen uiterst geschikt om 
een voortrekkersrol te spelen in de strijd 
tegen intrafamiliaal geweld.  Zowel man-
nen, vrouwen als kinderen kunnen hier-
van slachtoffer worden. Uit cijfergegevens 
blijkt echter wel dat vrouwen het vaakst 
slachtoffer zijn van dergelijk geweld. 
Daarenboven hebben gezinnen dewelke 
in armoede leven, of waarbij een gezinslid 
met een gok-,drugs- en drankverslaving 
kampt, een verhoogd risico om te maken 
te krijgen met intrafamiliaal geweld.

Neemt Maasmechelen de strijd tegen intrafamiliaal geweld ernstig?

www.n-va.be/maasmechelen
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