Jaargang 6 • Nr. 1 • januari 2016

N-VA Malle klinkt
op 2016

Herbert Van Oostveldt
Voorzitter N-VA Malle

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

Het N-VA-bestuur van Malle nodigt
u van harte uit om samen met onze
bestuursleden en mandatarissen te
klinken op het nieuwe jaar.

MALLE
N-VA drukt stempel op Malse beleid
Beste Mallenaar,

MALLENAARS ZIJN BETROKKEN BIJ
BELEID

Bij aanvang van een gloednieuw jaar
wens ik u een vrolijk, boeiend en
gezond 2016!

Bij veranderingen, kleine en grote,
komt heel wat denk- en overlegwerk
kijken. Het valt me dan ook op dat
heel wat Mallenaren professioneel
of in hun vrije tijd betrokken zijn bij
het wel en wee in Malle. Als lid van
een adviesraad, vereniging en/of als
geëngageerde burger geven ze mee
vorm en kleur.

Ik kijk met veel plezier terug op het
afgelopen jaar. In februari volgde ik
mijn partijgenoot Yannick Van Den
Broeck op als lid van de gemeenteraad, om zo mee richting te geven
aan de bestuurlijke koers die N-VA
Malle ondertussen al drie jaar vaart.
Als lid van een meerderheidsfractie
in de gemeenteraad zit je vaak op de
eerste rij bij beslissingen die genomen
worden. Een unieke en boeiende
positie.

We doen dit op zondag 31
januari 2016 in het Sint-Pauluszaaltje (Sint-Pauluslaan 2, 2390
Malle). We verwelkomen u graag
tussen 15 uur en 18 uur.

CENTRUM WESTMALLE MOET EEN
PAREL WORDEN
Persoonlijk ben ik betrokken bij de
heropstart van het PPS-project in het
hart van Westmalle. Net zoals in het
centrum van Oostmalle (De Notelaar)
wil het gemeentebestuur, samen
met een private partner, een site met
publieke functies zoals een bibliotheek, jeugd -en sportinfrastructuur
realiseren.
De N-VA wil deze unieke kans
grijpen om van het centrum van
Westmalle een echte parel te maken,
met inbegrip van een hernieuwd
Bergplein.

We zorgen voor een hapje en een
drankje. Spring zeker eens binnen!

Nuttige suggesties zijn altijd welkom
op malle@n-va.be

Beatrix Knaepkens
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/malle

Meer geld voor bestrijding van (kinder)armoede

N-VA kiest een nieuw bestuur
Zoals de partijstatuten het voorschrijven, worden de afdelingsbesturen na
een halve legislatuur hernieuwd. Onze verkiezingen zullen plaatsvinden in
maart 2016.
Alle leden zullen via een persoonlijke brief worden uitgenodigd om het
nieuwe bestuur samen te stellen. Indien u interesse hebt om actief in
onze lokale partijwerking mee te draaien, neem dan gerust contact op
met ons secretariaat via peter.lacante@n-va.be.

Malle is een prachtige gemeente, maar op vlak van
armoede, en kinderarmoede in het bijzonder, zijn we
helaas niet uitzonderlijk. Onze gemeente benadert
het Vlaamse gemiddelde. We zien dat het aantal
leefloondossiers toeneemt en een groeiend aantal
mensen het moeilijk heeft om de facturen te betalen.
Als bestuur is het dan ook onze taak om die armoede
met alle middelen te bestrijden.
Al van in het begin van de huidige bestuursperiode, nu
drie jaar geleden, ijveren we binnen het OCMW voor
een evenwichtig en gezond financieel beleid. Dat doen
we door ons geld efficiënter te beheren, wat geen enkele
negatieve impact heeft op de bestaande dienstverlening.

Johan Van Overtveldt in Malse zetel
MINISTER BEANTWOORDT VRAGEN OVER TAXSHIFT

De federale regering zit ondertussen een jaar in het zadel.
De eerste effecten van het herstelbeleid worden zichtbaar.
Met de uitvoering van de taxshift werd een geheel nieuwe
weg ingeslagen. Dat zorgde voor tal van vragen bij het
aanwezige publiek. Vragen die minister van Overtveldt
met veel deskundigheid beantwoordde.

Hierdoor is het nu wel mogelijk om een nieuwe
maatschappelijk assistent aan te werven, het budget ter
bestrijding van kinderarmoede te verhogen met 15 000
euro en de sociale steunverlening op te trekken.

Nieuw woonproject in Oostmalle
“Het oude rusthuis in de Smekensstraat staat al een
aantal jaren leeg en kreeg een troosteloze aanblik”, zegt
hij. “De sociale bouw-en kredietmaatschappij Arro
heeft de gronden vijf jaar geleden aangekocht maar
beschikt nog maar kort over alle nodige vergunningen.
Meteen na de sloop wordt gestart met de bouw van
een sociaal woonproject met 39 koopwoningen. Ik
verwacht dat de werken een tweetal jaar duren, wat
maakt dat onze gemeente aan het einde van 2017 een
nieuwe woonbuurt rijker zal zijn.”

KAMERLID VAN PEEL SPREEKT OVER ETHISCHE
KWESTIES
Op vrijdag 13 november organiseerde N-VA Malle voor
de derde keer een geslaagde editie van het sofagesprek
in de Kasteelhoeve. Tijdens het gesprek van oktober 2014
beloofden we een minister naar Malle te halen. Op vrijdag
13 november werd die belofte ingewilligd. Dit jaar kon de
afdeling rekenen op het gezelschap van federaal minister
van Financiën Johan Van Overtveldt en Kamerlid Valerie
Van Peel. Het gesprek werd in goede banen geleid door
OCMW-voorzitter Wouter Patho.

Ook Valerie Van Peel ging met veel enthousiasme in op de
vragen in verband met de dossiers die zij nauw opvolgt,
zoals de ethische kwestie over de rechten van kinderen
die met een donor zijn verwekt. Met evenveel dynamiek
ging zij in op de interesse vanuit het publiek over de
politieke werking ‘achter de schermen’.
N-VA Malle trakteerde het publiek op een gratis vat: een
andere belofte die werd ingelost. Het gratis vat kreeg de
voorkeur bij ons muntenspel op de braderij van juli 2015.
Eindelijk! Het oude rusthuis in de Smekensstraat
maakt plaats voor een gloednieuw woonproject.
Schepen van Wonen en OCMW-voorzitter Wouter
Patho (N-VA) is tevreden met de afbraak.

Veelbelovende investeringen voor
vlottere en veiligere mobiliteit
N-VA Malle reageert verheugd
op het investeringsbeleid van
Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken Ben Weyts. De
meerjarenplanning van het Vlaams
Agentschap Wegen en Verkeer bevat
ook een belangrijke investering die
het verkeer in onze gemeente vlotter
en veiliger zal maken.
“Niet ondanks, maar dankzij
de besparingen van de Vlaamse
Regering kan minister van Mobiliteit
Ben Weyts nu de nodige middelen
uittrekken om flink te investeren in
onze mobiliteit”, zegt schepen voor
Mobiliteit Paul Van Ham (N-VA).

malle@n-va.be

“N-VA Malle is al lang vragende
partij voor deze gerichte investering.”

FIETSPADEN EN EEN OMLEIDINGSWEG
IN DE PIJPLIJN
De meerjarenplanning van het
Vlaams Agentschap Wegen
en Verkeer, een dienst onder
de bevoegdheid van minister
Weyts, leest als een lange lijst van
belangrijke investeringen. Ook voor
Malle zit er moois in de pijplijn:
• Voor de aanleg van het fietspad
langs de N12 wordt in de
komende drie jaar 1,7 miljoen euro
vrijgemaakt.

Bij de opening van het Huis van het Kind ondertekende Wouter
Patho het kinderrechtencharter. Na het ‘papieren engagement’
volgen daden: het OCMW voorziet heel wat meer geld in de strijd
tegen kinderarmoede.

Het gemeentebestuur ziet het als een prioritaire
doelstelling om betaalbare woningen te realiseren
voor jonge gezinnen uit onze gemeente. Maar al te
vaak zien jonge Mallenaren zich genoodzaakt om
elders een woning aan te kopen of te bouwen. En dat is
jammer. De plannen van het project ogen alvast goed.
“Herfstzon gaat voor eigentijdse, mooie én betaalbare
woningen”, besluit Wouter Patho.

Mazoeza als alternatief voor belbus
“N-VA Malle is al lang vragende partij voor
deze gerichte investering”, zegt schepen Paul
Van Ham.

• Voor studiekosten in functie van de
aanleg van de omleidingsweg
(N12 tot N153) voorziet Vlaanderen
200 000 euro.
• Voor de herinrichting van de
doortocht in het centrum van
Oostmalle is 500 000 euro voorzien.

De Vlaamse Regering besliste medio 2015 voor de afschaffing van de belbus. Een begrijpelijke beslissing: de
belbussen werden amper gebruikt en kostten op die manier bergen geld. Tot ieders verrassing voorzag de Lijn geen
alternatief. Zo stonden de gebruikers, veelal bewoners van zorginstellingen, letterlijk en figuurlijk in de kou. Samen
met de gemeentebesturen van Zoersel en Zandhoven, tal van zorginstellingen en andere relevante spelers, werkte
het bestuur van Malle een alternatief uit.
Met financiële steun van de provincie Antwerpen wordt vanaf maart van dit jaar een busdienst georganiseerd
voor de kleine groep mensen met mobiliteitsproblemen. De focus ligt op bewoners van zorginstellingen (en hun
bezoekers). Voor andere gebruikers werkt de Vlaamse Regering aan een nieuw mobiliteitsplan.

www.n-va.be/malle

