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Beste Maasmechelaar
De campagne draait op volle toeren en de Maasmechelaar zal het geweten hebben!

VOLG MEE DE
VERKIEZINGSRESULTATEN
IN HOTEL DUPONT
Op 14 oktober trekken we met zijn allen naar
de stembus. Uiteraard wil iedereen weten hoe
de Maasmechelaar gestemd heeft en hoe de
kaarten liggen. Onze intentie is uiteraard dat de
verandering in Maasmechelen ook na 2018 zal
blijven werken.
Het bestuur en de kandidaten van N-VA
Maasmechelen nodigen u graag uit om samen
op maar liefst 4 televisie schermen en met een
natje en een droogje de verkiezingsuitslagen te
volgen. Wij verwachten u vanaf 15.00u in
Hotel Dupont, Pauwengraaf 1,
Eisden-Maasmechelen.
Hopelijk kunnen we die avond, samen met u de
verandering in onze gemeente verderzetten!

Het opbod aan borden en banners is onuitgegeven, alsof men zich plots herinnert dat in 2012
een voorakkoord ook geen enkele garantie bood. Zowel huidige vooraanstaande politici als
optimistische politici in spé nemen het niet zo nauw met de inname van openbaar domein en
poten overal hun duurste en mooiste glimlach neer om de gunst van de kiezer te krijgen. In grote
getalen verschijnen ze op allerlei activiteiten. Voor velen onder hen staat dit in schril contrast
met hun aanwezigheidspolitiek tijdens de afgelopen 6 jaren. Toen beperkten velen zich tot een
blitzbezoek of zelfs totale afwezigheid. Misschien had men toen geen tijd omdat men noest, achter
zijn bureel, bezig was met degelijke en onderbouwde dossiers voor te bereiden... Oranje, rood
en blauw “versmossen” tienduizenden euro’s aan campagne, waarschijnlijk zonder het gewenste
resultaat!
Wij zijn fier dat de N-VA de enige partij is die geen enkele mandataris de partij zag verlaten,
tot spijt van wie het benijdt. Als men er niet in slaagt om 11 (CD&V), 9 (VLD) of 5 (SPA) mensen
samen te houden, getuigt dat niet van sterk leiderschap. Nochtans is leiderschap nodig als men
de ambitie heeft om een gemeente te besturen.
Zoals steeds voert de N-VA een degelijke campagne: sober, duidelijk en uniform.
Bij ons primeert de inhoud! In dit blaadje stellen wij nog enkele van onze programmaspeerpunten en kandidaten voor, met een hart voor Maasmechelen.
De stem van de kiezer verdient een kandidaat niet door vijf weken massaal in het straatbeeld
aanwezig te zijn en plots elke zondag steak en mosselen te gaan eten. En zeker niet door in allerijl,
een paar maanden voor de verkiezingen,
hockeyvelden, parochiezalen en
gebruiksovereenkomsten van sportstadia
uit te delen. Een stem verdient men door
zes jaar hard te werken, positief maar
kritische politiek met visie te voeren
en dit voor ALLE Maasmechelaren.
Daar staan wij als N-VA Maasmechelen voor.
Afspraak op 14 oktober!
Erik Ver Berne
Lijsttrekker

Jan Valgaeren
Voorzitter - Lijstduwer

Een stevig ontbijt voor een stevig beleid!
Op zondag 24 september barstte zaal SintMartinus haast uit haar voegen voor het
ontbijt dat N-VA traditioneel organiseert
in aanloop van verkiezingen. Een 300-tal
sympathisanten kwamen niet enkel afgezakt
om te genieten van een meer dan uitgebreid
ontbijt maar staken ook de kandidaten een
hart onder de riem voor 14 oktober.

Veilig thuis in een welvarend Maasmechelen

Op een informele manier werden de
kandidaten voorgesteld en tussen een croissant
en ander lekkers door was er ruim de tijd om
kennis te maken met dit sterke en sympathieke
topteam waar N-VA- Maasmechelen mee naar
de verkiezingen trekt.
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VEEL GEDAAN,
NOG MEER TE DOEN !

Ons programma voor een degelijk bestuur = goed beleid voor de burgers.
N-VA bundelt haar ideeën in 7 krachtlijnen voor Maasmechelen:
Veranderen, Investeren, Verenigen & Verbinden, Verzorgen, Werken, Aantrekken en Brusselen.

MAASMECHELEN WERKT :
-

Door het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat en door een realistische ontsluiting van het openbaar vervoer mensen
zowel binnen als buiten Maasmechelen aan een job helpen. Bijzondere aandacht voor sociale economie en zorg en een doorgedreven
samenwerking met VDAB, SBM, OCMW.
Afschaffen van niet effectieve “bedrijven-pest-belastingen”. (Belasting op drijfkracht)
Stimuleren van lokale handel en KMO. Actoren zoals HUM en Unizo als een soort adviesraad actief betrekken bij beslissingen en
vergunningen inzake lokale economie.
Samenwerkingsovereenkomst sluiten met de Vlaamse Waterweg teneinde inspraak te krijgen bij de toewijzing van de 10 ha braakliggende
grond op de oude Bunders.
Nieuwe Bunders alsnog niet ontwikkelen als industriegebied. Een alternatief voor de Breemakker zou een zonnepanelenpark in combinatie
met een crematorium kunnen zijn.

-

MAASMECHELEN VERZORGT :
-

Door de realisatie van kleinschalige zorgprojecten in zorgzones binnen de kerkdorpen kunnen ouderen langer in hun vertrouwde
omgeving blijven wonen, wordt de zelfredzaamheid verhoogt en de vereenzaming vermeden.
Het aanmoedigen en ondersteunen van zorgwonen, kangoeroewoningen en seniorenunits.
Kinderarmoede bestrijden door vanop kleuterniveau in te zetten op het verwerven van de Nederlandse taal en het participeren aan
socio-culturele en sportactiviteiten.
Uitbreiding van de kinderopvang met als prioriteit opvang van kinderen met een beperking.
Streven naar een toegankelijke gemeente en dit in samenwerking met de dienst mobiliteit en de adviesraad voor gehandicapten.

MAASMECHELEN TREKT AAN :
-

Een actualisatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Geen voorkeursbehandeling noch voorkennisdossiers.
Kritisch omgaan met de heersende bouwwoede en deze afzetten tegen de woonoverschot van 1.200 woningen.
Opmaak van een globale verkeerstudie van heel Maasmechelen.
Een herbestemming en conservering van het kasteel Vilain XIII als gemeenschapscentrum met diverse functies.
Actieve strijd tegen sluikstorten, niet enkel repressief maar ook curatief. Met een netto winst van 15.000.000 eu (!) bij Limburg.net dient de
afvalfactuur naar omlaag. Verder blijven inzetten op camera’s en boetes.
Verhogen van het veiligheidsgevoel. Meer blauw op straat die staat voor een krachtdadige aanpak van elke vorm van criminaliteit,
verkeers- en geluidsoverlast.

MAASMECHELEN BRUSSELT :
-

Als lokale afdeling hebben wij zeer goede relaties met onze bovenlokale mandatarissen. Dit is de beste waarborg voor de verdediging van de
Maasmechelse belangen. Wij geloven in onze eigen volksvertegenwoordigers en niet in dubbelmandaten waar burgemeesters ook nog voor
volksvertegenwoordiger spelen of omgekeerd.
Een betere verdeling van het gemeentefonds, voortbestaan Duivelsberg, niet-regulariseren van het koninklijk domein en de erkenning van
Eisden- Tuinwijk als Unesco werelderfgoed, dienen gerealiseerd op Vlaams niveau!
Wenst u meer info over ons programma?
Surf naar https://maasmechelen.n-va.be/verkiezingen/programma of stuur een mailtje naar roos.seys@maasmechelen.be

maasmechelen@n-va.be
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Dorotheé WALEK

Gabrielle MAROLT

Net als in 2012 kandideer ik op de N-VA lijst. Ik ben woonachtig te
Mariaheide. Als zelfstandig verpleegkundige werk ik echt tussen
de mensen en ervaar dagelijks de noden van zorgbehoevenden
en senioren. Voor deze alsmaar groter wordende groep
Maasmechelaars wil ik bij wil mij dan ook graag ten volle inzetten
en dit ook op politiek vlak! In mijn vrije tijd kan je me naast
het volleybalplein vinden als hevige supporter voor mijn twee
dochters of laat ik mijn groene vingers de vrije loop in de tuin.

Ik ben een alleenstaande moeder met een zoon en woon op
Proosterbos. In het verleden werkte ik in de financiële sector
maar ben nu op rust. Als bestuurslid ben ik actief in het N-VA
bestuur in Maasmechelen en kandideerde 6 jaren geleden
reeds bij de gemeenteraadsverkiezingen. Klein maar dapper
ben ik steeds bereid om een handje toe te steken en andere
mensen uit de nood te helpen.

Pasquale DI MONACO

Willy VISSERS

Beroepshalve ben ik wijkinspecteur bij een sociale
huisvestingsmaatschappij. Ik ben vader van twee
opgroeiende geweldige zonen. Verder ben ik actief als
jeugdverantwoordelijke bij KV de Zavelzekskes en lid van
de arbitragecommissie in het zaalvoetbal. Ook maak ik deel
uit van het afdelingsbestuur van N-VA Maasmechelen. Mijn
hoofdbekommernis is een veilige, propere gemeente en het
optimaal faciliteren van het verenigingsleven.

Graag stel ik me even voor. Ik ben gelukkig gehuwd en vader van
3 kinderen. Beroepshalve heb ik altijd in de mijn gewerkt en geniet
nu van mijn pensioen zodat ik tijd kan doorbrengen met mijn 6
kleinkinderen. Als carnavalist in hart en nieren werd ik in 2005
gekozen tot Prins bij de Eisden’s Pauwen. Daarbuiten ben ik ook
nog ploegafgevaardigde van ZVK trefpunt. Geïnspireerd door mijn
hobby’s wil ik mij graag inzetten voor het verenigingsleven de sport.
Mijn speerpunt is dan ook : Maasmechelen verenigt en verbindt!

Veerle JANSSEN

Virgilios BRATOU

Ik ben moeder van 2 volwassen kinderen en woon in
Mechelen -aan de -Maas. Met mijn opleiding als gegradueerd
verpleegkundige en master in ziekenhuiswetenschappen werk
ik als hoofdverpleegkundige in het Ziekenhuis Oost Limburg in
Lanaken. Als gemeenteraadslid voor de N-VA krijgen vooral de
sociale dossiers veel van mijn aandacht. Vanuit deze optiek zit
ik ook in de raad van bestuur van het Sociaal Bedrijvencentrum
Maasmechelen. Door de Vlaamse Regering werd ik afgevaardigd
naar de raad van bestuur van het OPZ te Rekem.

Samen met mijn partner woon ik in Proosterbos. In mijn
geboorteland Griekenland studeerde ik voor burgerlijk ingenieur
scheepsbouw. Tot voor enkele jaren was ik als ingenieur
werkzaam in een scheepbouwbedrijf in Nederland. Maar
momenteel werk ik als designer voor een Brussels consulting
bureau. Mijn voornaamste interesse op gemeentelijk vlak gaat
naar dossiers in verband met het gemeentelijk economisch
beleid, de gemeentelijke tewerkstelling en de financiën.

Martin MILISSEN

Marie-Paule VANDEBOEL

Ik woon in Uikhoven en ben reeds jaren actief lid van
N-VA Maasmechelen als plaatselijk bestuurslid en
organisatieverantwoordelijke. Tevens geeft ik leiding aan diverse
N-VA activiteiten en campagnes. Voor N-VA zetel ik als raadslid in
het OCMW, waar ik participeer in het sociale comité en het comité
ouderzorg. Hierin kan ik de belangen van de Maasmechelaar
dienen. Ik ben actief lid van verschillende verenigingen en met
uw steun wil ik na 2018 het verschil maken in de gemeenteraad.

Samen met mijn man Eddy en ons hondje Boy(ke) woon ik
in Proosterbos. Van opleiding ben ik licentiaat geschiedenis
maar ging de uitdaging als zelfstandige aan; eerst als
zaakvoerder van” 2 the point” designmeubelen en nu als
vastgoedmakelaar en syndicus. Vanuit deze optiek ben ik
perfect op de hoogte van ruimtelijke ordening en wonen in
Maasmechelen. Verder sla ik graag een balletje en dit zowel
op de tennis- als op de golfclub.

Bert DEXTERS

Petra SCHMITZ

Geboren en getogen in Opgrimbie. Samen met mijn echtgenote
genieten wij als bankiers, met kantoren te Boorsem, EisdenDorp en Zonhoven, het vertrouwen van meer dan 1.000
klanten. Als gemeenteraadslid ben ik niet verlegen voor snedige
tussenkomsten, indien noodzakelijk. Ik strijd tegen de nieuwe
Bunders, en voor het behoud van de Duivelsberg. Ook het dossier
Patro volg ik met grote aandacht. In het Maaslands Huis zet ik
mij in voor de Maasmechelaar en waak ik over de financiën. Mijn
schaarse vrije tijd breng ik graag door met zijn vrouw en dochter.
Tenslotte noem ik mij graag een dierenvriend.

Samen met mijn partner en mijn 2 tienerzonen woon
ik in Eisden-Tuinwijk. Als sociaal verpleegkundige en
opnameverantwoordelijke in een woonzorgcentrum gaat mijn
aandacht naar de begeleiding van zorgbehoevende senioren
die niet meer thuis kunnen wonen. Door de bejaarden en hun
familie een luisterend oor te bieden wil ik er op toezien dat
ze alle zorg krijgen waar ze recht op hebben. Ik ben reeds
lang politiek geëngageerd in de N-VA, waarvan Ik uittredend
provincieraadslid ben. In mijn schaarse vrije tijd kom je me
wel eens tegen op het tennisplein.

8ste plaats (43 jaar)

11de plaats (44 jaar)

16de plaats (53 jaar)

17de plaats (56 jaar)

18de plaats (52 jaar)

21ste plaats (63 jaar)

27ste plaats (55 jaar)

29ste plaats (58 jaar)

30ste plaats (58 jaar)

31ste plaats (48 jaar)

Nathalie HAMERS

Betty HAESEN

Ik woon in Proosterbos en ben trotse moeder van 4 kinderen
Als gemeenteraadslid gaat mijn interesse vooral naar
patrimoniumdossiers en groenbeheer. Ik zetel in het Grinden het Herstructureringscomité, het AGB en de Politieraad.
Mijn hobby’s zijn koken, dansen en reizen. Ik sta eveneens op
de 2de plaats van de provincieraadslijst.

Ik ben getrouwd met Maurice Bemong, moeder van 2 kinderen, plusmoeder
van 3 kinderen en moeke van 6 schatten van kleinkinderen. Ik ben afkomstig
uit Uikhoven, woonde met ons gezin 24 jaar in Opgrimbie om uiteindelijk
te landen in Mechelen a/d Maas. Als maatschappelijk werkster stuur ik
met veel genoegen verschillende wijkwerkingen voor senioren aan. Ik ben
tevens lid van de raad van bestuur van de Dienstencheques Organisatie DCO
van Maasmechelen. Seniorenwerk, welzijn, armoedebestrijding en sociale
tewerkstelling zijn voor mij de drijfveren om mij politiek te engageren. In mijn
schaarse vrije tijd speel ik volleybal, wandel ik met de Trampelèren en vervul
ik met veel plezier mijn rol van moeke.

20ste plaats (48 jaar)

Veilig thuis in een welvarend Maasmechelen

32ste plaats (57 jaar)
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V.U. Valgaeren Jan, Opperveldstraat 48, 3630 Maasmechelen. Verkiezingsdrukwerken: verkiezingen gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018.

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen
1

VER BERNE Erik

18

DEXTERS Bert

2

GALLO Alyssa

19

CONINGS Matty

3

COLSON Gerard

20

HAMERS Nathalie

4

HERMANS Eef

21

MAROLT Gabrielle

5

MARIOTTI Martha

22

SCHIJNS Kim

6

GRYNCEWICZ Michael

23

SALDEN Willem

7

GERAERTS Marijke

24

KRISTOF Verheyen

8

WALEK Dorotheé

25

MIRABILE Giusi

9

SIMONS Kimberly

26

RAMAEKERS Eddy

10

SULTANO Santo

27

VISSERS Willy

11

DI MONACO Pasquale

28

FOSSET Michaël

12

BLASCETTA Marco

29

BRATOU Virgilios

13

HELMER Milly

30

VANDEBOEL Marie-Paule

14

HOUBEN Margot

31

SCHMITZ Petra

15

VOETEN Willem

32

HAESEN Betty

16

JANSSEN Veerle

33

VALGAEREN Jan

17

MILISSEN Martin

Lijst
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Erik Ver Berne
Lijsttrekker

Onze kandidaten voor de
provincieraadsverkiezingen
1

VERBRUGGE Hendrik

2

HAMERS Nathalie

3

MOESEN Veronik

4

BROERS Huub

5

SCHOOFS Greet

6

PAULY Johan

7

DEMIR Zuhal

Nathalie Hamers
2de plaats - Provincie

