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MALLE
Vrolijk de zomer in
Onze gemeente is weer twee troeven rijker: de markt in West en die
in Oost. De eerste marktdag in beide centra was meteen bingo en laat
het beste vermoeden voor de toekomst. Leuk! En daar blijft het niet bij.
Onlangs nog werden enkele voetpaden in het centrum van Oostmalle
heraangelegd, een eerste stap naar een volledige dorpsverfraaiing.

Herbert Van Oostveldt
Voorzitter N-VA Malle

N-VA Malle
luistert naar u!

V.U. Herbert Van Oostveldt, Frans Van Gielstraat 24, 2390 Oostmalle

N-VA Malle draagt
transparantie en
communicatie hoog in het
vaandel. Daarom willen we
nog dichter bij de burger
komen.
In het najaar starten we
met een heus ‘N-VAsecretariaat’, waar we op een
maandelijkse zittingsdag
iedereen ontvangen met
vragen of opmerkingen.
U leest er alles over in ons
volgende huis-aan-huisblad.
Natuurlijk hoeft u niet te
wachten tot dan. Via onze
website of malle@n-va.be
zijn we steeds bereikbaar. Of
klamp onze bestuursleden
en mandatarissen aan op de
braderij van Westmalle. Op
3 juli zijn we daar heel de
avond te vinden!

www.n-va.be/malle

Vlaams minister Ben Weyts heeft subsidies goedgekeurd voor de aanleg
van fietspaden langs beide zijden van gewestweg N12 tussen Westmalle
en Sint-Antonius. In totaal gaat het om 3 393 424,55 euro.
N-VA Malle is erg opgetogen over de beslissing van minister Weyts.
Het traject tussen Malle en Sint-Antonius heeft nog geen van de rijweg
gescheiden fietspad en is daarmee een ‘missing link’ tussen Turnhout en
Antwerpen.
De Malse N-VA-fractie was dan ook vragende partij voor Vlaamse
middelen en dankt minister Weyts omdat hij uitdrukkelijk kiest voor
verkeersveiligheid en voor de zwakke weggebruiker.
Dat een gemeente besturen niet
altijd vlekkeloos verloopt,
hebben we recent mogen ondervinden. Door een inhoudelijk meningsverschil kwam
de coalitie in politiek onweer
terecht.
Besturen betekent nu eenmaal
keuzes maken, knopen doorhakken, doorbijten, inbinden, enzovoort. Meestal gaat het goed, af
en toe loopt het mank. Gelukkig leeft bij iedereen binnen de
coalitie het besef dat onenigheid
alleen maar nadelen heeft.
Dat de bestuursmeerderheid in
Malle eensgezind en ambitieus
de zomer ingaat, kan ons enkel
maar plezieren.

Wouter Patho
Schepen

N-VA hief het glas op 2015!

Daar is ze dan … de markt

Op 1 februari 2015 zette N-VA Malle in de Sint-Pauluszaal van Westmalle het nieuwe jaar feestelijk in: onze
afdeling ontving een tachtigtal gasten op haar nieuwjaarsreceptie. Bestuurslid Diane Lenaerts zorgde voor
heerlijke hapjes en talrijke flessen met cava, tripel en
andere lekkernijen.
Afdelingsvoorzitter Herbert Van Oostveldt verwelkomde iedereen en blikte terug op het afgelopen jaar, met de
verkiezingsoverwinning in mei en de daaropvolgende
Vlaamse en federale regeringen, waarin de N-VA haar
stempel krachtig doordrukt. Dat laatste geldt ook voor
Malle, waar de N-VA al twee jaar mee bestuurt en in de
huidige financieel moeilijke tijd doet wat ze moet voor
het welzijn van alle Mallenaren.
Na Herbert nam Kamerlid Valerie Van Peel, de meter
van N-VA Malle, even het woord. Zij gaf aan hoe de

N-VA op het federale niveau de kracht
van verandering in de praktijk brengt. Naast Valerie
kwamen ook enkele andere Vlaamse en federale parlementsleden langs.
Noteer alvast in uw agenda: afspraak volgend jaar op
zondag, 31 januari 2016!

Op dinsdag 21 april beleefde Malle een beetje een historische dag. Die dag ging de maandelijkse markt in onze
gemeente van start. De N-VA trok naar de verkiezingen
met in haar programma onder meer het inrichten van een
maandelijkse markt. “De markt is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten leggen,” weet
schepen Mieke Vermeyen. Onze schepen is dan ook wat
blij dat de coalitiepartner het idee van de markt mee wilde
opnemen in het bestuursakkoord.

(c) Jan Vorsselmans

Elke derde dinsdag van de maand zal de markt neerstrijken op het Dorpsplein in deelgemeente Oostmalle. De
vierde dinsdag ontvangt Westmalle de marktkramers op het Bergplein. “Het succes van de eerste marktdag in
beide deelgemeenten overtreft mijn stoutste dromen. Natuurlijk speelde het mooie lenteweer in onze kaart,”
zegt Mieke, die tevreden over de markt kuierde tussen de talloze klanten. Ook de marktkramers waren zeer
verheugd over de opkomst en de verkoop tijdens deze eerste dagen in Malle. “Het is belangrijk dat alles in
goed overleg met de lokale middenstandsraden voorbereid werd. Onze middenstanders doen zeker hun voordeel met dit initiatief”, besluit Mieke.

Malle vlagt
Bent u van plan om op onze Vlaamse feestdag Malle kleur te geven door
de leeuwenvlag uit te hangen? Naar jaarlijkse gewoonte zet N-VA Malle
u dan graag in de bloemetjes! Vlag mee en maak er op 11 juli samen met
ons een geelzwarte feestdag van.

Kom er gezellig bij en wordt een Mals #helfie!
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Onze partij
trapte onlangs haar voorjaarscampagne op gang. Geef
jij in Malle de Kracht van Verandering, Motor van
Vooruitgang mee een duwtje in de rug? Want ook jij
kan een #Helfie zijn door zelf initiatief te nemen, door
je steentje bij te dragen waar je kan.
De kiezer stemde in 2012 voor verandering en kreeg
waar voor zijn geld. Want hoe belangrijk de nationale
politiek ook is, uiteindelijk begint alles in uw straat. U
kan als N-VA-lid mee uw stem verheffen over het beleid
in onze gemeente. U draagt mee onze waarden uit en
kan zelf aan de kar trekken om de broodnodige verandering in de praktijk te brengen… als een echte #Helfie.
Kriebelt het om lid te worden van één van de grootste en snelst groeiende partijen van Malle? Sluit u dan
vandaag nog aan door het strookje op de volgende bladzijde in te vullen. Of neem een kijkje op onze website
www.n-va.be/malle. Daar vindt u alles over ons.

Wissel in de fractie
Op de raad van januari zag u een nieuw gezicht in de gemeenteraad. Beatrix Knaepkens legde toen immers
de eed af als raadslid voor onze partij. Ze volgde daarmee Yannick Van den Broeck op, die om persoonlijke
redenen ontslag nam omdat hij met zijn partner naar Mortsel verhuisde.
Na vijf jaar in het N-VA-bestuur en twee jaar in de gemeenteraad zegt Yannick de Malse gemeentepolitiek vaarwel. Hij was
stichtend bestuurslid van de afdeling en werd rechtstreeks
verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
Naast gemeenteraadslid was hij ook voorzitter van de
commissie Intergemeentelijke Samenwerking.
“Het is niet zonder spijt dat ik de gemeentepolitiek vaarwel zeg.
Als geboren en getogen Mallenaar heb ik me altijd betrokken gevoeld
bij het wel en wee van onze gemeente en ben dan ook zeer blij dat ik
mijn steentje heb kunnen bijdragen. Door naar een andere gemeente
te verhuizen moet ik helaas mijn mandaten opgeven”, zegt Yannick.
Gelukkig kan de afdeling nog steeds beroep doen op hem.
En met Beatrix Knaepkens heeft N-VA Malle zeer waardige
opvolging. Beatrix is 55 jaar oud en geboren en getogen
Mallenaar. Ze is gehuwd en moeder van drie zonen. Ze genoot
een opleiding binnenhuisarchitectuur en werkte 20 jaar als
kantoorinrichter bij een bank. Momenteel is ze huisvrouw en
actief in het vrijwilligerswerk. Haar aandacht zal vooral gaan
naar seniorenzorg, ruimtelijke ordening en wonen, natuur en
milieu. “Ik heb er vooral veel ‘goesting’ in en ben bereid me helemaal
te geven voor deze nieuwe uitdaging”, zegt Beatrix.

Wil je ons beter leren kennen? Kom gerust eens langs op onze volgende activiteit. Zo zijn we vrijdagavond 3
juli naar jaarlijkse traditie te vinden in een standje op de braderij in Westmalle. Graag tot dan!

malle@n-va.be

www.n-va.be/malle

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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