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Beste Mallenaar,

De laatste maanden van het jaar 
staan traditiegetrouw in het teken 
van verschillende goede doelen. 
Als we afgaan op de meerder-
heid van de Vlamingen, hoort de 
monarchie alvast niet thuis op 
de lijst van goede doelen die ons 
geld waard zijn. Dat bleek recent 
nog uit een politiek opinieonder-
zoek van de KU Leuven. Hoe dan 
ook bundelden heel wat vrijwilli-
gers in Malle tijdens de maanden 
november en december hun 
krachten om geld in te zamelen 
ten behoeve van een goed doel. 
Ook de N-VA afdeling stak graag 
een hart onder de riem. 

Blokkeer alvast zondag 29 januari 
2017 in uw agenda voor onze nieuw-
jaarsreceptie. Als gastspreker 
verwelkomen we Matthias 
Diependaele, fractieleider in het 
Vlaams Parlement. We heffen het 
glas op het nieuwe jaar in de zaal 
Sint-Paulus (Sint-Pauluslaan 2, 2390 
Westmalle). Iedereen is welkom 
vanaf 15u! Alvast de beste wensen 
en een gelukkig nieuwjaar! 
 
Sanne Van Looy 
Voorzitter N-VA Malle

Verkeersveiligheid? 
Een zorg van u en van ons! 
Aan het kruispunt aan de Sint-Martinuskerk 
in Westmalle passeren dagelijks honderden 
scholieren. Vanzelfsprekend vertaalt zich dat in 
een tijdelijke druk op de verkeersleefbaarheid 
van de omgeving. Deze situatie is niet nieuw, 
noch onbekend. Met een duurzame ingreep op 
initiatief van mobiliteitsschepen Paul Van Ham 
is het kruispunt nu veiliger gemaakt.

“Soms zijn er geen grote ingrepen nodig om 
verkeersveiligheid aan te pakken,” zegt Van 
Ham, die tijdens deze legislatuur met gerichte 

en structurele maatregelen de kaart trekt  
van de zwakke weggebruiker. Ondertussen 
kunnen de fietsers, die richting de scholen 
rijden, het nieuwe rode fietspad in de 
Sint-Jozeflei gebruiken. Dit gebeurt samen 
met een verkeerstechnische ingreep. De 
bestuurders die uit de Berckhovenstraat 
komen, verlenen voortaan voorrang aan de 
bestuurders uit de Sint-Jozeflei. “Zo hoeven 
fietsers zich niet meer in onveilige bochten te 
wringen om hun bestemming te bereiken,” 
vertelt de schepen van Mobiliteit.

Fotowedstrijd: win een mand vol lekkernijen
Het juiste antwoord van de septembereditie was de 
Scherpenbergmolen van Westmalle. Een Westmals  
koppel bracht ons alle details bij en kreeg in ruil een 
mandje met Malse lekkernijen. Wil u ook kans maken? 
Dan willen wij van u weten waar deze foto met gemeente-
raadslid Beatrix Knaepkens genomen is. Stuur ons het 
antwoord (sanne.vanlooy@n-va.be). Met een gokje te 
wagen verliest u niets. Het meest accurate antwoord valt 
in de prijzen. Vergeet zeker uw adres niet mee te delen. 

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!
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Malle investeert met  
budget in evenwicht
Het gemeentebestuur is er ook dit jaar weer in 
geslaagd om een sluitende begroting te hebben 
voor 2017. Als een goede huisvader geeft de ge-
meente minder geld uit dan het binnenkrijgt. En 
dit zonder de gemeentebelastingen te verhogen! 
De historische schuld wordt verder afgebouwd, 
nieuwe investeringen zijn budgettair haalbaar, de 
ondersteuning van verenigingen en projecten kan 
ongewijzigd blijven. 

Waar nodig maakt het gemeentebestuur extra midde-
len vrij. Schepen Paul Van Ham denkt hierbij in eerste 
instantie aan de ontwikkeling van een PPS- project in 
Westmalle, de heraanleg van de Hoogstraatsbaan in 
Oostmalle en een aantal noodzakelijke mobiliteitspro-
jecten om de verkeersveiligheid te verhogen.

Schepen van Sociale aangelegenheden en 
OCMW-voorzitter Wouter Patho verhoogde het bud-
get voor de werking van de sociale dienst. “We zien het 
aantal leefloondossiers in Malle toenemen. Om hierin 
kort op de bal te spelen, versterken we de sociale dienst 
van het OCMW met een extra personeelslid. Ook 
trekken we de budgetten voor extra financiële steun in 
de strijd tegen kinderarmoede verder op.”

Stap voorwaarts in 
toegankelijkheid 
gemeentehuis
Om de toegankelijkheid te verbeteren en 
zo een betere dienstverlening te garan-
deren, werd de onthaalruimte van het 
gemeentehuis stevig onder handen geno-
men. De medewerkers van ons onthaal 

worden door onder meer de verlaagde 
balie nog beter aanspreekbaar. 
Schepen Mieke Vermeyen nam al eerder 
initiatieven om de toegankelijkheid van 
de publieke gebouwen én de publieke 
ruimte (denk maar aan de voetgangers-
cirkel) van onze gemeente te verhogen. 
“Ook hier geldt de zegswijze dat alles nog 
beter kan,” zegt Mieke. Sinds kort heeft 
onze gemeente een ad hoc adviesraad die 
zich specifiek op toegankelijkheid richt. 

Armoedebestrijding blijft prioritair  
in Malle
Als antwoord op een informatieve vraag gaf schepen van Sociale aange-
legenheden Wouter Patho aan de leden van de gemeenteraad duiding bij 
de werking van de sociale dienst van onze gemeente. Het OCMW stelt 
vast dat het aantal Mallenaren met hulp- en steunvragen stijgt. Het gaat 
daarbij ook om gezinnen met kinderen. Deze tendensen zien we even-
zeer in de rest van Vlaanderen. 

Het OCMW heeft heel wat recepten om armoede te voorkomen of aan te 
pakken. Maatschappelijk assistenten zien erop toe dat mensen kunnen 
genieten van de tussenkomsten waar ze recht op hebben en voorzien in 
de begeleiding die ze nodig hebben. Daarnaast zet de sociale dienst actief 
in op tewerkstelling. We geloven immers dat vast werk van prioritair 
belang is om armoede te voorkomen. 

Een derde grote pijler van de gemeentelijke armoedebestrijding is huisves-
ting. Samen met verschillende partners realiseerde onze gemeente de afge-
lopen jaren heel wat betaalbare woningen. In vele gevallen gaat de sociale 
dienst verder dan tewerkstelling en huisvesting. De dienst voorziet ook in 
een aparte begeleiding. Hiervoor maakt het OCMW ook volgend jaar extra 
middelen vrij. 

De voltallige gemeenteraad, meerderheid en oppositie, deelt de overtuiging dat 
onze gemeente kan bogen op een sterke traditie inzake armoedebestrijding door 
onder meer een laagdrempelig sociaal huis met uiterst bekwame medewerkers.

WZC speelt maatschappelijke rol ten volle uit 
Woonzorgcentrum Ter Bleeke in de 
Blijkerijstraat (Oostmalle) is in de eerste 
plaats de warme thuis van een zestigtal 
bewoners. Ze krijgen er de zorgen die ze 
nodig hebben en verdienen.  Maar Ter 
Bleeke is veel meer! Het is een ontmoe-
tingsplaats voor medewerkers, vrijwilli-
gers en bezoekers. Het bestuur en de ver-
antwoordelijken van het WZC brengen 

het begrip “Open Huis” elke dag opnieuw 
in de praktijk. 

De lijst met projecten is lang. Ter Bleeke 
doet beroep op heel wat enthousias-
te vrijwilligers, ontvangt kleuters en 
kinderen van de lagere school en is een 
erkende stageplaats van verschillende 
(hoge-) scholen. Daarnaast wordt er actief 

samengewerkt met het Cen-
trum voor Leerlingenbegelei-
ding (CLB) in het kader van 
time-out projecten. Jongeren 
die het even wat moeilijker 
hebben, kunnen in Ter Bleeke 
op adem komen.  Sinds enkele 
jaren bestaat ook de moge-
lijkheid om, onder strikte 
voorwaarden en intensieve 
begeleiding van het Justitie-
huis van Antwerpen, werk-
straffen uit te voeren. Met al 
deze waardevolle projecten 
tracht Woonzorgcentrum Ter 
Bleeke haar maatschappelijke 
rol ten volle uit te spelen.

 Wouter Patho, OCMW-voorzitter
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Rechtzetting AED
In ons vorige huis-aan-huisblad berichtten we over de aankoop van twee hartritmetoestellen. De aankoop van het AED in 
sporthal Berckhoven in Westmalle kwam er op initiatief van de Sportraad! En niet op initiatief van het gemeentebestuur, zoals 
foutief aangegeven in onze communicatie. N-VA Malle stond erop om deze vergissing recht te zetten en de verantwoordelijken van 
de Sportraad te bedanken voor het levensbelangrijke initiatief.

Bewonersvergaderingen- 
Inspiratieavonden

Het gemeentebestuur kiest ervoor om waar 
mogelijk de burgers actief te betrekken bij de 
uitvoering van het beleid.  Zo werd er een druk 
bijgewoonde bewonersvergadering georga-
niseerd in het kader van de heraanleg van de 
Hoogstraatsebaan en het dorpsplein van Oost-
malle. Heel wat bewoners van de Onze- Lieve- 
Vrouwstraat, Oude Meirstraat en nabijgelegen 
straten tekenden present voor de feestelijke 
opening na de beëindiging van de wegwerk-
zaamheden daar.

Creatieve Mallenaren waren dan weer van de 
partij tijdens de inspiratieavond ‘experimenteren 
met nieuwe verkavelingsvormen’ op  
4 oktober. Hun inzichten en suggesties worden 
zeker meegenomen in het gemeentelijke  
woonbeleid van morgen.

Het sociale verhaal van de N-VA
Op zaterdag 19 november organiseerde N-VA Malle haar jaarlijkse sofagesprek. 
Centraal tijdens het gesprek stond het sociaal beleid van de N-VA. Te gast waren 
drie sterke vrouwelijke N-VA-mandatarissen die elk vanuit hun beleidsdomein 
het sociaal verhaal van onze partij toelichtten.  Staatssecretaris Elke Sleurs gaf 
als geen ander duiding bij het armoedebeleid van de federale regering. Federaal 
Kamerlid Yoleen Van Camp, lid van de commissie Volksgezondheid, groeit uit tot 
één van de N-VA-experten op vlak van gezondheidszorg. Vlaams Parlementslid  
Kathleen Krekels uit buurgemeente Schilde loodste ons door het Vlaamse  
onderwijslandschap. 

“We leveren lokaal veel inspanningen waarmee we het sociaal gelaat van de 
partij laten zien. Tijdens het sofagesprek zetten de drie dames dit in het bredere 
partijpolitieke perspectief,” zegt Wouter Patho die als OCMW-voorzitter het 
sociaal verhaal in Malle waarmaakt. 
 
Afdelingsvoorzitter Sanne Van Looy blikt terug op een geslaagde avond. “Als  
gemeenschapspartij zijn we er voor alle Vlamingen. De N-VA is een sociale partij, 
geen socialistische. Linkse partijen claimen graag het monopolie op het sociaal  
beleid en beschouwen al wat niet socialistisch is als asociaal. De N-VA kiest resoluut 
voor een sociaal beleid, maar anders dan socialistisch”, besluit Van Looy.  

Rode neuzen bij N-VA Malle 
N-VA Malle steunt de Rode Neuzendag. De goede doelenactie 
richt zich dit jaar op jongeren met psychische problemen. 
“Veel van deze jongeren bevinden zich nog onder de radar 
waardoor ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben,” zegt 
OCMW-voorzitter Wouter Patho. De N-VA-bestuursploeg van 
de warme gemeente Malle laat deze actie niet zomaar aan haar 
neus voorbij gaan. “Met een vleugje humor proberen wij zo het 
taboe te doorbreken rond psychologische problemen bij jongeren,” 
zegt N-VA-voorzitter Sanne Van Looy.  
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


