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V.U. Mieke Vermeyen
Herentalsebaan 26
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Malle

Het bestuur van
Een stevige basis
N-VA Malle
wenst u en al
wie u dierbaar is
een zorgeloos,
warm en
boeiend
2011!
Het bestuur van N-VA Malle.
Van links naar rechts:
Dave Hermans,
Dirk Lingier,
Wouter Patho,
Danny Van Looy en
Mieke Vermeyen.
NIEUW BESTUUR N-VA MALLE
Februari is de
verkiezingsmaand voor de N-VA.
Op alle niveaus en in
elke afdeling vinden bestuursverkiezingen plaats. Zo ook in Malle.
Alle leden worden in de loop van
de volgende weken uitgenodigd
om hun stem uit te brengen en zo
een nieuw bestuur aan te duiden.
Zin om onze rangen te versterken?
Geef gerust een seintje aan het
huidige bestuur.
Mieke Vermeyen 0473 42 06 67
Dave Hermans 0495 51 30 31
Wouter Patho 0495 15 27 42

2010 was een jaar om niet gauw te vergeten. Ruim zeven maanden geleden
behaalde de Nieuw-Vlaamse Alliantie een legendarisch verkiezingsresultaat en
veranderde het politieke landschap grondig. De beelden van triomferende militanten gingen de wereld rond, een nooit gezien aantal Vlaams-nationale parlementsleden legde de eed af in Kamer en Senaat.
We wachten echter nog steeds op een duurzame en fundamentele staatshervorming. De houding die de N-VA totnogtoe heeft aangenomen staat in het verlengde
van haar programma en verkiezingsbeloftes. Een hervorming met een flinke brok
fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten blijven prioritair voor het
nieuwe jaar.
Nog in 2011 zal de Nieuw-Vlaamse Alliantie verder bouwen aan een stevige basis.
Ook in Malle gaan we dit jaar van start met een lokale afdeling. N-VA’ers waren
reeds jaren actief in de afdeling Voorkempen ( Malle, Schilde en tot 2009 Brecht)
maar gaan nu voluit voor een eigen werking. Met het oog op de lokale verkiezingen
van 2012 zijn we op zoek naar versterking. Wie zich aangesproken voelt door de
Nieuw-Vlaamse Alliantie en zin heeft in een politiek avontuur, mag meteen contact
opnemen met het bestuur!
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Geert Bourgeois is als voormalig Vlaams minister van Buitenlandse Aangelegenheden
een bevoorrecht getuige van de Catalaanse drang naar onafhankelijkheid.

Catalaanse
avond
Op zondag 26 september organiseerde de N-VA-afdeling Voorkempen
(Malle en Schilde) haar eerste Catalaanse
avond. Het werd een culinaire en politieke mix over een regio die bijzonder veel
gemeen heeft met Vlaanderen.

N-VA-OCMW-raadslid Mieke
Vermeyen maakte een
heerlijke paella klaar achter
een reusachtige pan.

N-VA-OCMW-raadslid Mieke Vermeyen zocht een
plaatsje achter een reusachtige pan en brouwde een
heerlijke paella. Politiek vuurwerk leverde N-VAminister Geert Bourgeois, als voormalig Vlaams
minister van Buitenlandse Aangelegenheden een
bevoorrecht getuige van de Catalaanse drang naar
onafhankelijkheid. Hij sprak enthousiast over zijn
contacten met Catalaanse regeringsleiders en over
de sterke band die bestaat tussen Vlaamse en
Catalaanse nationalisten.
EIGEN STAAT
Catalonië is een prachtige regio in het noorden van
de Spaanse staat. Ruim 30 % van de bevolking heeft
het laatste jaar te kennen gegeven niet langer deel te
willen uitmaken van Spanje, maar als een eigen
staat lid te worden van de Europese Unie. In juli van
dit jaar betoogde maar liefst 1 miljoen Catalanen

voor het behoud
van hun speciale
statuut. In die
Catalaanse “grondwet” staat dat Catalonië
een natie is én dat het Catalaans de eerste taal is van
die natie.
CONVERGENTIA
Bij de jongste verkiezingen, eind november 2010,
wisten centrum-rechtse nationalisten van de partij
Convergentia ruim 38 % van de stemmen te behalen. Wellicht vormen zij heel gauw een Catalaanse
minderheidsregering.
Voor N-VA is het duidelijk: wij zijn solidair met het
Catalaanse volk in haar strijd voor onafhankelijkheid!

Schotse avond
N-VA Malle heeft de smaak te pakken. In het voorjaar van 2011 zal het
opnieuw een gelijkaardige activiteit als de Catalaanse avond organiseren,
dit keer met Schotland als “natie in de kijker”.
N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels is onze centrale gast. Zij werkt in de fractie van de Europese Vrije
Alliantie nauw samen met nationalisten of regionalisten uit onder andere Catalonië, Wales, Corsica en
Schotland. Vanuit die ervaring kan zij als geen ander getuigen over die verschillende volkeren. De Schotten
zijn haar favoriet!
Voor meer informatie, bel of mail Wouter Patho - wouter.patho@euroaparl.europa.eu, 0495 15 27 42

Malle in cijfers
Om het lokaal beleid sterker te onderbouwen met statistische informatie lanceerde
Vlaams minister Bourgeois de gemeentelijke profielschetsen. Deze profielschetsen
bevatten waardevolle statistische informatie over de gemeente en het OCMW die kan
gebruikt worden bij het voorbereiden, opvolgen en evalueren van de beleidsplannen,
of ter vergelijking met andere gemeenten.
De profielschetsen zijn vrij raadpleegbaar via de website www.lokalestatistieken.be en bevatten onder meer
demografische gegevens, cijfers over de bestuurskracht van het gemeente– of OCMW-bestuur en relevante
gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.
Wist u bijvoorbeeld dat er in onze gemeente maar liefst 1 223 ondernemers zijn (bedrijven en zelfstandigen),
dat er jaarlijks een zeventigtal verkeersongevallen zijn, dat het aandeel alleenstaande vrouwen én mannen
blijft toenemen, dat de bouwgrond de afgelopen vijf jaar de helft duurder is geworden, ...? U ziet, meten is
weten. Ook ons programma trachten wij zo goed mogelijk te onderbouwen met cijfermateriaal.
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Woonzorgcentrum ter Bleeke: eindelijk!
Na twee jaar werken aan de bouw van ons nieuw
woonzorgcentrum zijn op 1 december de 49 bewoners van rusthuis Herfstzon verhuisd naar hun nieuwe
woonst. Deze operatie is ondanks het gure winterweer
vlot verlopen dankzij de medewerking van al het rusthuispersoneel, de technische diensten van het OCMW
en gemeente en de brandweer.
CAKE EN KOFFIE
Met een liftbus en enkele handicars zijn de bejaarden
veilig en wel naar hun nieuwe bestemming overgebracht. Daar zijn ze in het forum (cafetaria) ontvangen
met cake en koffie en een streepje muziek. Na het
avondmaal in de leefruimtes hebben ze hun kamers
betrokken.
RUIM, MOOI EN LUCHTIG
Deze kamers zijn erg ruim (26 m²), mooi en luchtig.
Het zal nog een tijdje duren eer alle kinderziektes
eigen aan een nieuwbouw zijn weggewerkt maar tegen
03 april 2011 (de opendeurdag) verwachten we dat
alles afgewerkt is, ook de omgevingswerken.
JEUGDCLUB VOOR SENIOREN
In het woonzorgcentrum is een gloednieuw dienstencentrum “De Ring” ondergebracht. Daar worden allerlei activiteiten georganiseerd voor alle 55-plussers van
Malle: een mengeling van vormende, ontspannende en
verzorgende activiteiten; kortom een jeugdclub voor
senioren. De opening is voorzien op 10 januari 2011
met een grote kennismakingshappening.

ASSISENTIEWONINGEN
Verder maken ook 20 assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) deel uit van het complex. Begin december hebben de eerste bewoners hun intrek genomen en
eind januari 2011 zullen de meeste woningen bewoond
zijn.
VRIJWILLIGERS
Voor de goede werking van dit alles zijn wij nog steeds
op zoek naar vrijwilligers: heb je enkele uurtjes tijd
over, dan ben je steeds welkom om ons enthousiaste
team te versterken.
Mieke Vermeyen
N-VA Malle
OCMW-raadslid

Verkeersveiligheid in Malle
Uit een bevraging van CD&V/ N-VA tijdens de braderij in Malle is gebleken dat de gemiddelde Mallenaar
wakker ligt van verkeersveiligheid. Ondanks alle
genomen maatregelen blijven enkele punten langs
Malse wegen een permanent risico.
BESCHERMDE OVERSTEEKPLAATS
Aan de kruising van de Berckhovenstraat met de

Antwerpsesteenweg (vlak aan de bushalte in het centrum van Westmalle) zou bijvoorbeeld een beschermde
oversteekplaats niet misstaan. Tientallen schoolgaande
jongeren worden veilig overgezet door enkele enthousiaste opzichters. Deze “service” wordt echter enkel
kort voor en kort na de schooluren verzekerd.
GEEN EXCUUS
Dat de bevoegdheid en dus ook de verantwoordelijkheid volledig bij het Vlaamse gewest ligt is terecht
maar mag geen excuus zijn voor de gemeente om minstens een zebrapad te bepleiten.
SLUIKVERKEER
In dezelfde omgeving situeert zich een ander obstakel.
Om het tergende sluikverkeer een halt toe te roepen
werd de Zandstraat permanent afgesloten. Het storende verkeer is er uiteraard drastisch teruggedrongen.
Helaas heeft het probleem zich slechts verlegd naar de
Ganzenkuil en de Kapelstraat. De bewoners stellen
zich terecht vragen bij deze gang van zaken. Een minimale controle zodat deze twee jonge straten nog enkel
gebruikt worden door plaatselijk verkeer lijkt geen
overbodige luxe.
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Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken,
justitie hervormen en een oplossing vinden voor BHV.
Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.
De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen duidelijk. De N-VA zal daarom het been stijf houden, zolang de staat
niet daadwerkelijk hervormd wordt.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.
De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezinshereniging en een fundamentele hervorming van de asielprocedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Daar moet een versnelde procedure voor komen. Wij vragen
ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VAKamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

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 levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



Va
nwoordigers Sarah Smeyers en
Theo Francken zijn de N-VA-specialisten
inzake asiel & migratie.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

/

