
MALLE
 malle@n-va.be  I   www.n-va.be/malle  I  jaargang 2016 • nr. 2 • mei

V.U. SANNE VAN LOOY, TICHELTIJ 47, 2390 MALLE

Nieuw bestuur

Begin maart ging de nieuwe bestuursploeg van N-VA Malle van start. Dit team zal de partij lokaal verder uitbouwen en veran-
keren. Onze ploeg levert al prachtig werk. De afgelopen drie jaar is de N-VA erin geslaagd om duidelijke accenten te leggen in 
Malle. We volharden hierin, maar natuurlijk willen we na de verkiezingen van oktober 2018 ons werk verderzetten. 

Het nieuwe bestuur is een veelbelovend team. Sanne Van Looy neemt het voorzitterschap op en Herbert van Oostveldt is de nieuwe 
ondervoorzitter. Zij worden goed bijgestaan door secretaris Peter Lacante. Dirk Lingier neemt opnieuw de rol op als penningmeester, 
Wouter Patho als communicatieverantwoordelijke, Dave Hermans als ledenverantwoordelijke en Danny Van Looy als organisatie-
verantwoordelijke. Daarnaast mag N-VA Malle blijven rekenen op de helpende handen van Lode Eelens, Beatrix Knaepkens, Rudi 
Van den Langenbergh, Jan Van Elsacker, Paul Van Ham, Daniëlle Verdonck en Mieke Vermeyen. Deze vertrouwde gezichten worden 
aangevuld met twee enthousiaste nieuwkomers Karin Van Eyndhoven en Ward Van Ham, die meteen jongerenverantwoordelijke 
wordt.

De traditie wil dat wij tijdens het eerste 
weekend van juli de braderij geel kleu-
ren. Op vrijdag 1 juli vindt u onze tent en 
vlaggen terug in Westmalle. Wij zorgen 
uiteraard voor een hapje en een drankje. 
Onze mandatarissen zullen aanwezig zijn. 
U toch ook? 

N-VA Malle is meer dan een politieke partij 
die alleen uit is op uw steun in het stemhokje. 
Daarom lanceren wij een nieuw concept: het 
N-VA-uur. Bij een gezellige kop koffie geven wij 
u de kans om samen met onze mandatarissen 
in alle vertrouwelijkheid uw vragen en 
bekommernissen te bespreken. Nadien houden 
wij u uiteraard op de hoogte. 

De locatie, afwisselend in de beide deelgemeenten, 
en het tijdstip van onze ontmoetingsmomenten 
worden telkens aangekondigd in ons huis-aan-
huisblad. De eerste ontmoeting gaat door op 
zaterdag 4 juni 2016 tussen 10 en 12 uur in het 
zaaltje van café Trappisten in Westmalle. De N-VA 
staat er voor u. Van harte welkom!

Zoals elk jaar op 11 juli zal ook 
dit jaar N-VA Malle met een 
kleine verrassing aan de deur 
staan bij elke Mallenaar die de 
Vlaamse leeuw laat wapperen.

Braderij N-VA Malle luistert Hang ‘De Beest’ uit!

Het jaar goed ingezet! p. 2 Plannen voor herinrichting Oostmalle p. 3
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Het jaar goed ingezet! Het jaar 2016 werd naar jaarlijkse gewoonte 
feestelijk ingezet door de N-VA. De 
gastspreker was Siegfried Bracke. Hij vertelde 
met veel animo over zijn ervaringen in de 
Kamer en stuwde aan op volharding, ook en 
vooral op lokaal vlak. 

Dat de N-VA zijn stempel in Malle blijft drukken, 
werd door OCMW-voorzitter Wouter Patho met een 
terugblik in de verf gezet. Schepen Paul Van Ham blikte 
op zijn beurt vooruit door de toekomstperspectieven 
van de N-VA te onderlijnen. 

De receptie was een gezellig en culinair hoogtepunt. 
Onder de vele leden en sympathisanten mengden zich 
ook parlementsleden Yoleen Van Camp, Valerie Van 
Peel en Kathleen Krekels.

Het sociaal huis van Malle pakt als eerste in de provincie  
Antwerpen uit met een weggeefsite voor vrijetijdsmateriaal 
voor kinderen. Op het digitale weggeefplatform  
www.mallegeeft.be kunnen mensen speelgoed, sportkledij, 
muziekinstrumenten en nog veel meer plaatsen met de  
bedoeling ze gratis weg te schenken aan Mallenaren die er 
nog iets mee kunnen doen. Het aanbod is beschikbaar voor 
iedereen. Extra aandacht gaat uit naar gezinnen die het wat 
moeilijker hebben. 

Tijdens de officiële voorstelling van het project stipte schepen Wouter 
Patho aan dat in Malle acht procent van de kinderen opgroeit in problema-
tische omstandigheden. “Dat is acht procent te veel en dus zet het bestuur 
de strijd tegen kinderarmoede verder”, aldus Wouter. 

www.mallegeeft.be in strijd 
tegen kinderarmoede

Een onafhankelijk kwaliteitsonderzoek in opdracht van de 
Vlaamse overheid toont aan dat WZC Ter Bleeke aan de top van 
kwaliteitsvolle woonzorgcentra in Vlaanderen prijkt. Via een 
enquête werden de bewoners een week lang bevraagd over hun 
bevindingen.

Volgens schepen en OCMW-voorzitter Wouter Patho zijn deze resultaten te 
danken aan de ongelofelijke inzet van het personeel en de vele vrijwilligers. 

Een dikke merci hiervoor! 

Woonzorgcentrum Ter Bleeke is Top!
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Schepen Wouter Patho 
ondervoorzitter van de Europese Vrije Alliantie
N-VA-schepen Wouter Patho (34) werd begin april in Corsica verkozen tot ondervoorzitter van de Europese 
Vrije Alliantie (EVA). 

Deze Europese Partij verenigt een veertigtal 
regionalistische of autonomistische partijen uit 
meer dan tien lidstaten van de Europese Unie. 
De EVA streeft naar maximale autonomie voor 
de volkeren en regio’s in Europa. 

Democratische volksnationalisten uit 
Schotland, Catalonië, Baskenland en 
Vlaanderen gaan voor lidmaatschap van de 
Europese Unie. Regionalisten uit bijvoorbeeld 
Sardinië, Friesland en Beieren streven dan 
weer naar meer bevoegdheden, erkenning van 
hun historische taal of naar respect voor hun 
identiteit.

Wouter Patho, die als politieke medewerker 
van Europarlementslid Mark Demesmaeker de ontwikkelingen 
in staatloze naties al jarenlang van dichtbij volgt, wil een stevige 
N-VA-traditie verderzetten. 

“Voor de N-VA is het recht op zelfbeschikking universeel en 
onbetwistbaar. Een volk of natie heeft het recht om de eigen 

toekomst te bepalen. De partij is dan ook steeds heel solidair 
geweest met andere volkeren en tradities. 

De N-VA is de enige partij in ons land die de democratische 
ontwikkelingen voor Catalaanse en Schotse onafhankelijk met 
veel interesse volgt en omarmt”, zegt Wouter. 

“Er wordt goed nagedacht over de plannen. Er liggen nu verschillende scenario’s op tafel,” laat Peter Lacante weten. “We besteden 
meer aandacht aan de zwakke weggebruiker bij de doortocht,” pikt Paul Van Ham in. “We nemen ook de dorpspleinen stevig onder 
handen. Ons uitgangspunt daarbij is dat we meer ruimte creëren, ruimte voor meer gezelligheid. Zo geven we Oostmalle een nieuw 
gezicht.” 

Wij houden u op de hoogte! Meer info over de concrete plannen leest u in onze volgende huis-aan-huisbladen.

Schepen van Openbare  
Werken Paul Van Ham en 
fractieleider Peter Lacante 
volgen de plannen over de 
doortocht in Oostmalle op  
de voet op. De start van de 
werken is gepland medio 
2017.

Plannen op tafel  
voor herinrichting 
Oostmalle



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
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werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


