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MALLE
Nieuwjaarsreceptie
N-VA Malle

V.U.: Herbert Van Oostveldt, Frans Van Vielstraat 245, 2390 Oostmalle

Het bestuur van N-VA Malle nodigt
u van harte uit op 1 februari in de
Sint-Pauluszaal, Sint-Pauluslaan 2 in
2390 Westmalle om samen met onze
bestuursleden en mandatarissen het
glas te heffen op een boeiend 2015. U
bent welkom tussen 15 uur en 18 uur.
Onze afdelingsvoorzitter en OCMWvoorzitter blikken er kort terug op de
verwezenlijkingen van 2014. Ook een
aantal regionale parlementsleden van
de N-VA zullen aanwezig zijn. Een
niet te missen afspraak, dus spring
zeker eens binnen!

TEVREDEN TERUGBLIK
December. We snellen of strompelen stilaan naar
het einde van 2014. Meteen ook de laatste dagen
van het tweede jaar van deze legislatuur met de
N-VA in het bestuur. In vergelijking met onze
coalitiepartner is dat nog niet erg lang. Sommige
collega’s van DBM hebben al 20 jaar op hun teller
staan. Het feest voor het twintigjarige jubileum
van burgemeester Harry Hendrickx zit ons nog
vers in het geheugen. We willen hem dan ook
van harte proficiat wensen met zijn twintig jaar
burgemeesterschap. Een knappe prestatie!

Sanne Van Looy
Gemeenteraadslid N-VA Malle

N-VA Malle kijkt tevreden terug op het afgelopen
jaar. Onze mandatarissen staken de handen uit de mouwen om een positieve
tendens in de gemeentelijke financiën te realiseren. In onze vorige folders kon u al
kennismaken met een aantal van onze realisaties. In dit blad toetsen we een aantal
verwezenlijkingen aan ons verkiezingsprogramma van twee jaar geleden. Want
voor ons is een woord een woord.
December is meteen ook de maand om te beginnen aan iets nieuw. Uiteraard ligt
er nog veel werk op de plank. Daarom gaan we in 2015 met minstens evenveel
goesting verder. We schenken bijzondere aandacht aan het vrijwilligersbeleid in
onze gemeente. Vanuit het idee dat mensen de hoeksteen vormen van een goed
draaiende gemeente, geloven we dan ook sterk in het belang van vrijwilligers.
Een goed voornemen waar op geklonken mag worden. N-VA Malle wenst u een
vreugdevol en zorgeloos 2015!

Vol Verwachting
voor 2015
Herbert Van Oostveldt
N-VA Malle

Nieuw-Vlaamse Alliantie
Voorzitter
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De gemeenteraadsverkiezingen liggen intussen twee jaar achter ons. N-VA Malle zit sindsdien stevig in het
bestuur met drie schepenen, drie gemeenteraadsleden en één OCMW-raadslid. Geruggesteund door een
16-koppig bestuur en ruim 100 leden. Via ons huis-aan-huisblad hielden we u tot nu toe op de hoogte van onze
realisaties. Maar misschien herinnert u zich nog de ‘zes concrete speerpunten voor de verandering’ waarmee we
naar de kiezer trokken. Om uw en ons geheugen op te frissen, lichten we in deze uitgave ons engagement rond
twee speerpunten toe:

Mobiel Malle
Onder impuls van fractieleider Peter Lacante wordt
eindelijk werk gemaakt van de stoepen rond het
dorpsplein van Oostmalle. Losliggende klinkers en
oneffen voetpaden waren al jaren een doorn in het
oog van menig Mallenaar. Binnenkort kan iedereen
weer met een gerust hart te voet door deze dorpskern.
Maar ook met de wagen moeten we ons vlotter kunnen
bewegen: daarom houdt N-VA Malle in Brussel de
vinger aan de pols voor een snelle realisatie van
de ringweg rond Zoersel, mét aansluiting via de
industriezone op de Antwerpsesteenweg. Een cruciale
ingreep om Malle bereikbaar en berijdbaar te houden.

Sofagesprek met Kris Van Dijck en Peter De Roover
Op 10 oktober hield N-VA Malle een gespreksavond
met N-VA-Kamerlid Peter De Roover en N-VA-VLaams
Parlementslid Kris Van Dijck in een goed gevulde
Kasteelhoeve. OCMW-voorzitter Wouter Patho leidde als
moderator de avond in goede banen.
Peter De Roover zette zich jarenlang prominent in voor de
Vlaamse Volksbeweging. Dit jaar waagde hij de stap naar
de politiek en werd in de Kamer verkozen. Kris Van Dijck,
de populaire burgemeester van Dessel, werd al in 1995
voor de eerste keer in het Vlaamse Parlement verkozen en
heeft een bijzondere interesse voor alles wat het onderwijs
aangaat. De thema’s van de avond, confederalisme en
onderwijs, waren dan ook gesneden koek voor de twee gastsprekers.
Peter en Kris lichtten toe waarom de N-VA in een federale regering is gestapt zonder garanties voor een staats(her)
vorming. Als verdediger van het confederalisme stond N-VA alleen. En dat betekende: Di Rupo II met alle gevolgen
van dien voor Vlaanderen of een sociaaleconomische herstelregering mét N-VA. Onze partij heeft gekozen
voor optie twee met als resultaat voor het eerst in 25 jaar een federale regering zonder PS. Die regering zal de
beslissingen nemen die in deze moeilijke tijden nodig zijn om onze welvaart veilig te stellen.
Na de pauze beantwoordden de gastsprekers vragen uit het publiek. Bijvoorbeeld over de uitdagingen van
de arbeidsmarkt en hoe het onderwijs daarop moet inspelen. Ook wezen Kris en Peter op de realiteit van de
veelkleurige samenleving en stelden zij dat de kennis van het Nederlands voor nieuwkomers onontbeerlijk is om
actief aan onze samenleving te kunnen deelnemen.
Activiteitenverantwoordelijke Danny Van Looy blikt terug op een geslaagde avond: “Dit is voor N-VA Malle een
reden om de traditie van sofagesprekken verder te zetten. In 2015 zullen we daarom proberen een minister naar
Malle te halen!”

Groen Malle
Gemeentefinanciën: het plaatje klopt
De druk op de openbare financiën van steden en
gemeenten nam de laatste jaren gestaag toe. Minder
inkomsten door de economische crisis, stijgende
personeelskosten, doorgeschoven lasten, vergrijzing…
Malle kon de financiën nog relatief gezond houden, maar
zag de laatste jaren de ‘autofinancieringsmarge’ (het
overschot op kasbasis dat je kan gebruiken om leningen
aan te gaan voor investeringen) smelten als sneeuw
voor de zon. Daarom werden de afgelopen twee jaar
belangrijke knopen doorgehakt om het budget weer op de
rails te krijgen.
Raadslid Yannick Van den Broeck, betrokken bij de
financiële werkgroep, licht toe: “De belangrijkste
keuze was die van besparen in plaats van belasten.
De gemeentebelastingen in Malle zijn niet gestegen.
Daarentegen hebben we vooral bespaard op het eigen
apparaat: de werkingskosten van de gemeente zijn
gedaald, er is een aanwervingsstop ingevoerd, we
hebben gerationaliseerd binnen het containerpark en het
OCMW. Maar we zijn ook creatief geweest: zo doven we

malle@n-va.be

De gemeente en het OCMW willen in Malle het
goede voorbeeld geven op het vlak van duurzaam
vervoer. Zo zullen we twee wagens op aardgas en een
tankinstallatie aankopen. Wagens op CNG (compressed
natural gas) stoten minder CO2 uit en 95 % minder fijn
stof dan benzine en diesel. Zo bewijzen we het milieu
een dienst en willen we onze inwoners aansporen om
milieuvriendelijke alternatieven te proberen.
de straatverlichting op bepaalde plaatsen om energie te
besparen. We moeten wel alert blijven voor de toekomst
en durven nadenken over welke functies de gemeente wel
en niet meer moet uitvoeren.”

Vrijwilligers maken het verschil!
Wist je dat er in Vlaanderen geen enkele gemeente is
die meer vrijwilligers telt dan Malle?
We zien ze aan het werk in allerhande verenigingen, buurtwerking,
adviesraden, zorginstellingen, onze gemeente- en OCMW diensten,
enzovoort. Ze zijn er in alle kleuren, vormen en leeftijden. Onze
vrijwilligers werken onbezoldigd en onverplicht en ten behoeve
van een ander, een groep, een organisatie of de samenleving als
geheel. Met een groot hart en heel veel idealisme. Vrijwilligerswerk
brengt ook mensen samen, smeedt banden en zorgt ervoor dat het
gemeenschapsleven kan bloeien én dat iedereen aansluiting kan vinden.
Als laatste zorgen vrijwilligers ervoor dat onze gemeente bepaalde diensten kan aanbieden. Want al dat werk
laten uitvoeren door betaalde medewerkers is onmogelijk. Om al deze redenen zetten de meerderheidspartijen
DBM en de N-VA volop in op de uitbouw en ondersteuning van onze vrijwilligers en maken we werk van een
vrijwilligersloket. Al wie vrijwilligerswerk wil doen of nood heeft aan wat hulp, kan er terecht. We informeren
over rechten en plichten, geven waar nodig vorming en zorgen mee voor een aangename werkomgeving. Meer
informatie hierover volgt in de Malse courant en andere gemeentelijke communicatiekanalen.
N-VA Malle en haar mandatarissen doen nu al een warme oproep om bepaalde knelpuntjobs in te vullen. Zo heeft
onze gemeente echt nood aan gemachtigde opzichters die aan gevaarlijke kruispunten voor de veiligheid van onze
schoolkinderen zorgen. Ook het Sociaal Huis en het Dienstencentrum kan wat extra hulp gebruiken.
Voor meer informatie verwijzen we naar gemeentelijke webpagina’s: www.malle.be en www.sociaalhuismalle.be.

www.n-va.be/malle
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Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
Philippe
Muyters:
Vlaams minister
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van Werk,
Werk, Economie,
Economie,
Innovatie en
en Sport
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Muyters:
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van Vlaams
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en Ambtenarenzaken),
Jan Jambon
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt
(vicepremier
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van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid, Grote Steden en
Siegfried Bracke toe op het goede verloop
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Jan
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Vlaams
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
van het parlementaire debat.
en Administratieve
Vereenvoudiging).
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