Dat burgemeester geen 9-to-5-job is,
was me - als zoon van burgemeester
Wim - natuurlijk al langer bekend.
Maar dat de schoonheid van deze job
me zoveel energie zou geven om elke
dag weer mijn uiterste best te doen
voor alle Maasmechelaren, kon ik op
voorhand niet vermoeden.
Dit overkwam niet enkel mij: ook onze
CD&V-schepenen kregen de voorbije
legislatuur dezelfde 'energie-boost'.
Vandaar dat er ook zo gedreven gewerkt werd in onze gemeente. Nooit
eerder kon een bestuur, een politieke
meerderheid, zoveel realiseren op zo'n
korte termijn - mede dankzij de hulp
van onze deskundige gemeente-ambtenaren. De cijfers verder in deze 'Fier
op Maasmechelen' bewijzen dit!
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burgemeester
Raf Terwingen

schepen
Johan Wolk

Als burgemeester tracht ik zoveel
mogelijk bezoekjes te brengen aan
de vele multiculturele, sportieve en
recreatieve evenementen die onze
gemeente rijk is. Ik probeer steeds
met ieder een woordje te spreken, naar
problemen te luisteren om ze daarna
in team gericht op te kunnen lossen.
Soms kan ik er iets langer zijn, soms
moet ik helaas iets sneller vertrekken...
Want ook in Brussel tracht ik – als jullie
volksvertegenwoordiger - mijn werk zo
goed en nauwgezet mogelijk te doen
om voor onze gemeente Maasmechelen
zoveel mogelijk kwaliteitsvolle dossiers
en projecten op gang te trekken. Werkgelegenheid en veiligheid zijn daarbij
mijn prioriteit.

schepen
Tanja Imbornone

Jullie kunnen verder op mij rekenen!

schepen
Mustafa Uzun
Mieke Ramaekers

Raf Terwingen, burgemeester

IN DIT NUMMER

De handen uit de mouwen
11 teamgenoten van Raf

Vaderdagontbijt
zondag 10 juni 2018

Beleid in cijfers
Minder schuld, meer inkomsten

Nicole
Claesen

S

inds mijn geboorte woon ik in
Opgrimbie. Wellicht het mooiste plekje van heel Limburg.
Ik ben getrouwd met Johan Vranken,
moeder van Ruben en plusmoeder
van drie prachtige dochters. Als
zorgkundige in de thuiszorg sta
ik dagelijks ten dienste van vele
Maasmechelaren en streekgenoten.
Ik ken hun noden en wensen en
probeer hen op een juiste manier te
begeleiden.
Zoals ik als ACV-vakbondsafgevaardigde voor zo’n 500 medewerkers
door het vuur ga, zet ik me ook in
voor het verenigingsleven. Met mijn
1,50 meter ben ik wel niet groot,
maar ik wil wel met veel inzet en vol
energie er voor iedere Maasmechelaar tegenaan gaan.

#samen sterk

Anja
Vanderhaegen

A

ls consulente nabestaandenzorg kom ik dagelijks bij
families die te maken kregen
met een overlijden. Mijn opdracht
bestaat erin te helpen met het grote
papierwerk. Maar ik ben ook hun
luisterend oor in moeilijke tijden.
De dankbaarheid van de families is
enorm en daar doe ik het voor.
Energie haal ik uit mijn gezin. Twee
leuke kinderen, en een man die als
DJ de Maasmechelaren het naar hun
zin kan maken.
Mensen helpen, vertrouwen geven,
kan alleen door jezelf te blijven. Zo
kan ik een goede brugfiguur zijn.
Opdat iedereen zich betrokken voelt
bij het reilen en zeilen van deze
gemeente.

# samen
maasmechelen

Ronny
Westhovens

A

ls voorzitter van CD&V Maasmechelen heb ik het wel en
wee van de voorbije legislatuur van op de eerste rij kunnen
volgen. Ik houd er een goed gevoel
aan over als ik kijk naar de zichtbare verbeteringen. De schulden zijn
consequent afgebouwd, de criminaliteitscijfers aanzienlijk gedaald en tal
van sportaccommodaties bijgekomen of vernieuwd.
Graag stel ik me weer kandidaat. Als
zelfstandige weet ik natuurlijk wat
de noden en bekommernissen zijn
binnen de Maasmechelse ondernemerswereld. Ik wil onder andere
mee werken aan een gunstig klimaat
voor ondernemerschap, waar ruimte
is voor (jonge) starters en waar er
doorgroeimogelijkheden zijn voor
bestaande ondernemingen.

Ingrid
Gutschoven

I

ngewikkelde contracten, verkeerde
aankopen, zware tegenslagen,…
het kan families of zaken serieus in
de problemen brengen. Mijn beroep
brengt mij dagelijks in contact met
dergelijke toestanden. Het menselijk
houden en bemiddelen, daar zet ik
op in. Telkens als ik de partijen tot
partners kan maken, zie ik duurzame oplossingen binnen bereik.
Je kan deze teamspeler dan zien
glimlachen. Dat kan je nog meer
zien in mijn tweede gedreven leven.
De snelst groeiende vereniging van
Maasmechelen mee runnen, en zelf
ook nog spelen, in onze hockeyclub.
En mijn drie opgroeiende kids groot
zien worden. Mijn droom? Wij gaan
het, samen met U, beter maken
voor U.

De
handen
uit de
mouwen
deel 2

#fieropmaasmechelen

Inge
Kaes

M

aasmechelen is mijn thuis.
Het betekent voor mij véél
meer dan de plek waar ik
nu woon in Vucht. Opgegroeid in
Mechelen a/d Maas, getrouwd met
Antonio afkomstig uit Mariaheide,
m’n tweede jeugd beleefde ik in
Mariahof, mama geworden in Eisden
Dorp. Ieder hoekje bewaart mijn
herinneringen, het is hier waar ik
opgegroeid ben en waar ik nu trots
mijn kinderen zie opgroeien.
Ik wil dat zij, net als ik, zich hier
veilig voelen, en dat ze Maasmechelen ongeremd kunnen ontdekken en
beleven, en verliefd worden. Dat is
mijn droom. En tegelijk mijn recept
voor goede politiek.

Erwin
Thijs

A

ls fiere Maasmechelaar en
papa van twee kinderen, vind
ik het belangrijk dat mijn
kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Verkeersveiligheid rondom
de scholen is dan ook één van de
topprioriteiten.
Als actief lid bij meerdere sportverenigingen besef ik maar al te goed
de noden, maar ook het belang van
het verenigingsleven. Vrijwilligers
zijn de motor om een leefbare buurt
te creëren waar iedereen zich thuis
voelt en plezier ervaart. Verenigingen verdienen onze steun.
Betaalbaar wonen, onze toeristische
uitstraling en het multiculturele zijn
andere onderwerpen waar ik me
graag voor wil inzetten.

Koen
Albregts

M

ij mag je een levensgenieter
noemen. Ik heb daar wel een
voorwaarde aan verbonden.
Iedereen telt en moet de mogelijkheid hebben om van het leven te genieten. Daarom koos ik voor sociaal
werk als mijn beroep. Jeugdcentrum
Fuego in Maaseik heb ik uitgebouwd
tot een uitgebreid vrijwilligersnetwerk, bekend om zijn muziekevenementen. Vervolgens heb ik mij
toegelegd op hulp aan jongeren in
problemen. Daartoe zet Centrum
Algemeen Welzijnswerk Limburg 24
experten in, die ik mag coördineren.
Juiste politieke beslissingen zijn
doorslaggevend voor goede jeugdzorg. Mijn motivatie? Een goed leven
voor iedereen en een fijne toekomst,
voor uw en onze kinderen.

Erwin
Westhovens

I

k ben afkomstig uit Eisden-dorp,
ben gehuwd met Kim Pannemans en de fiere papa van Jorre
en Imme. In Eisden-dorp was ik
jarenlang actief bij verschillende
verenigingen. Als verpleegkundige
werkte ik veertien jaar in het ziekenhuis in Lanaken. Sinds 2013 geef ik
les aan het Provinciale instituut voor
verpleegkunde in Hasselt waar ik
de studenten de kneepjes van het
vak leer.
Waarom ik een tweede maal deelneem aan de verkiezingen? Ik wil
bouwen aan een Maasmechelen
waar een “WIJ”-gevoel heerst, waar
de jeugd alle kansen krijgt. Ik wil
mee het klankbord zijn van alle
Maasmechelaren om onze gemeente
nog meer op de kaart te zetten als
aangename gemeente, waar iedereen graag woont en welkom is!

Foffi
Mavrakis

A

ls ik langs de Maas in Uikhoven wandel, prijs ik me
gelukkig. Dit is mijn thuis. Hier
kom ik tot rust. Het is ooit anders
geweest, toen ik door ziekte geen
werk had. Het heeft me innerlijk
veranderd, heeft me geleerd elk
moment met mijn gezin te koesteren
en anderen te waarderen voor de
hulp die ze ons gaven. Hierdoor ben
ik vrijwilliger en lerares geworden.
Elke dag mag ik met tieners en
volwassenen werken en doe dit ontzettend graag. Vrijwilliger zijn heeft
me getoond dat we elkaar nodig
hebben. Nu is het mijn beurt om iets
terug te doen voor de mensen van
Maasmechelen.

Davy
Pannemans

I

k ben gehuwd met Nancy Vaesen
en vader van Lennert en Eline.
Ere-burgemeester Martin Holthof
was mijn grootvader. Ik vind het
belangrijk dat de verschillende nationaliteiten in Maasmechelen goed
met mekaar kunnen samen leven.
Ik ijver voor een gemeente waar
de mensen zich veilig voelen, waar
kinderen degelijk onderwijs kunnen
genieten en er mogelijkheid is voor
huistaakbegeleiding.
Als zaakvoerder van PDES, elektriciteit en verwarming, vind ik dat de
gemeente er alles aan moet doen
om zelfstandigen en bedrijven alle
kansen te geven om zo nog meer
werkgelegenheid te creëren. En dat
er iets aan het zwerfvuil moet gedaan worden, is een must. Mijn moto
luidt: “Laat Maasmechelen leven!”

Sandra
Duque

L

evenskwaliteit van de medemens bevorderen. Om die reden
had ik voor het beroep van
schoonheidsspecialiste gekozen.
Toen sloeg kanker tweemaal toe.
Gelukkig heb ik de ziekte overwonnen, alleen de gevoeligheid in
mijn vingertoppen, noodzakelijk
in die job, verdween. Herscholen
dus, ik koos voor Onco &Life Coach.
Dat ampersand teken tussen die
twee woorden, gaat over verbinden. Kankerpatiënten en heel de
omgeving waarin ze leven, moeten
met elkaar verbonden blijven. Ik leer
beide kanten hoe succesvol blijven
omgaan met elkaar. Er bestaan veel
steunmaatregelen en voorzieningen,
maar hoe de weg vinden? Daar wil
ik op ons gemeentehuis verder werk
van maken.

www.cdenvmaasmechelen.be

Uw idee voor het
komend gemeentebeleid

VADERDAG
ONTBIJT

Heeft u een idee voor het
komend gemeentebeleid?
Ga dan naar
samen.fieropmaasmechelen.be
en deel uw idee met anderen.

zondag 10 juni
van 9 tot 11.30u

Belastingservice
CD&V-Maasmechelen

zaal maxim palace

Schepen Tanja Imbornone, Mieke
Ramaekers en hun team staan ook
dit jaar tot uw dienst. Omdat U niet
te lang moet wachten, raden we
U aan om vooraf een afspraak te
maken op ons CD&V-secretariaat
bij Ward Kuijpers. Per telefoon:
089/769701. Voor volgende dagen:

Volwassenen € 12,50 – Kids 5-12 jaar € 7,50
Kaarten te verkrijgen:
• bij CD&V-mandatarissen en -kandidaten
• telefonisch: Secretariaat – 089 76 97 01
• via mail: smits.davy@telenet.be of
westhovens.ronny@telenet.be

di 4 juni | 9 – 16u
ma 11 juni | 14 – 18u
do 25 juni | 9 – 18u
We werken uitsluitend met Takson-web. Breng naast de gebruikelijke documenten ook Uw elektronische identiteitskaart mee en
Uw bijbehorende pincode (wachtwoord). Ook die van je partner!

Tanja Imbornone
schepen van Financiën
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Voor het eerst in tientallen jaren zakt de werkloosheidsgraad
in MM onder 10%. Een historisch moment. Het blijft belangrijk
om onze jongeren toe te leiden naar de juiste opleidingen. Een
goede samenwerking met VDAB en bedrijven in en rond MM is
cruciaal om deze dalende lijn verder te zetten.
€ 8,6

Inkomsten
gemeentebelastingen
€ 7,4
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We hebben ervoor gekozen om deze legislatuur zo weinig mogelijk
leningen op te nemen. Enkel zo kon onze schuldenberg dalen.
In 2013 nam de gemeente nog een grote lening op om liggende
kosten van het verleden af te dekken. Nadien hebben we enkel
gewerkt met het steen-om-steen-principe. Enkel investeren
met geld uit verkopen of subsidies. Als het geld er niet was, kon
het project niet beginnen. Een extra controle die geen enkele
andere Vlaamse gemeente ooit toepaste! We leggen de lat in
MM hoger dan eender waar, maar dat was noodzakelijk om de
cijfers op orde te krijgen.

We hebben ervoor gekozen om de belastingen niet te verhogen.
We wilden geen belastingverhoging waardoor de Maasmechelaar
meer belastingen zou moeten betalen. We willen meer Maasmechelaren die belastingen kunnen betalen.
a. door nieuwe inwoners aan te trekken naar onze gemeente:
nieuwe verkavelingen etc
b. door ervoor te zorgen dat meer Maasmechelaren een job
hebben waardoor ze ook gemeentebelasting kunnen betalen
(zie ook grafiek werkloosheidsgraad).

www.cdenvmaasmechelen.be

Wat doen wij
met uw geld?
Schepen van Financiën
Tanja Imbornone schetst een
helder beeld van de financiële
toestand van onze gemeente.
Vervolgens bent u aan het
woord. Ideeën om Maasmechelen
nog mooier te maken? Welke zijn
de prioriteiten? Wat vinden de
inwoners belangrijk?
Burgemeester Raf Terwingen
en zijn team beantwoorden
vragen en gaan in gesprek.
> Boorsem
dinsdag 22 mei | 20 u
cafetaria wijkcentrum Boorsem
Kannegatstraat 37
> Mariaheide-Maasmechelen
woensdag 23 mei | 20 u
zaaltje naast kerk Mariaheide
Gouv. H. Verwilghenlaan

VU: Raf Terwingen, Desteinstraat 26, 3630 Maasmechelen

"6 jaar hard werken,
dat zie je in de cijfers"

13,20 %

12,20 %

Werkloosheidsgraad

