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V.U. Wouter Patho
Sint-Lenaartsebaan 32
2390 Oostmalle

Alleen naar de kiezer!
Waalse avond met
Jan Peumans!
Vrijdag 27 april
20 uur
Zaaltje van Sint-Paulus
Westmalle

Beste Mallenaar,
Op zondag 14 oktober kiest Malle een nieuw gemeentebestuur. Ook 2012 zal dus
weer heel wat politiek vuurwerk opleveren. Het lokale bestuur van de NieuwVlaamse Alliantie heeft beslist om op eigen kracht deel te nemen aan deze verkiezingen. Vrank en vrij, met een sterke lijst en een haalbaar, duurzaam en evenwichtig programma.
BLIJVEN INVESTEREN IN MALLE
In economisch onzekere tijden zal de uitdaging er in eerste instantie uit bestaan om
de positieve aspecten van het Malse beleid te bewaren. Wat ook de verlangens en
beloftes mogen zijn, het zal erop aan komen om met minder middelen de gemeente
te laten draaien en toch te blijven investeren in de toekomst.
N-VA: EEN VOLWAARDIG ALTERNATIEF
Ondertussen timmert onze campagneploeg, ondersteund door de nationale partijleiding, onverminderd voort aan een programma en een aantrekkelijke lijst.
Wij verwachten de eerste resultaten in maart. Hou ons dus zeker in de gaten op
www.n-va.be/malle of bezoek ons op Facebook!

Voor de derde keer op rij
organiseert N-VA Malle een
volksnationalistische avond.
Eerder passeerden Catalonië en
Schotland de revue. Dit jaar
zoeken we het dichter bij huis:
Wallonië, onze beste buur!
Het concept is eenvoudig. Heel de
avond staat in het teken van
Waalse rariteiten: artisanale bieren,
streekproducten en andere
lokale specialiteiten.
Centrale gast die avond is
Jan Peumans, voorzitter van het
Vlaams Parlement en fervent
‘Wallonië-liefhebber’. Hij zal spreken
over het land van De Gilles, de forellen en de Ardeense natuurpracht.
Wil je erbij zijn of wens je meer info?
Contacteer dan Wouter Patho:
• e-post: wouter.patho@n-va.be
• gsm: 0495 15 27 42
Meer info vind je eveneens op
www.n-va.be/malle

Indien u zelf een suggestie hebt of als u wenst aan te sluiten, aarzel dan vooral niet
om contact met ons op te nemen!
Met vriendelijke groet,
Wouter Patho
Voorzitter N-VA Malle

Het bestuur van
N-VA Malle wenst u een
succesvol en boeiend 2012 toe!

Op schoot bij Jan en Zuhal
Moderator Wouter Patho in gesprek
met Zuhal Demir en ‘peter’ Jan Jambon.

klemtoon op taal als sleutel tot een succesvolle integratie.
De N-VA wil dan ook vooral inzetten op inburgering in
de publieke cultuur. Nieuwkomers worden aan de hand
van taaltesten en cultuurkennismaking klaargestoomd
om op een positieve manier ingang te vinden tot onze
maatschappij. “In plaats van nieuwe Vlamingen vis te
geven, moeten we hen leren vissen”, aldus Zuhal.

Op vrijdag 14 oktober organiseerde N-VA Malle
haar eerste sofagesprek. Voor de ruim 75 aanwezigen in de Kasteelhoeve te Westmalle stond politiek centraal die avond. Toppolitici Jan Jambon, fractieleider in
de Kamer voor de N-VA, en federaal volksvertegenwoordiger Zuhal Demir gingen geen taboe uit de weg.

N-VA Malle blikt terug op een geslaagde avond. Activiteitenverantwoordelijke Danny Van Looy verzorgde de
inleiding, terwijl voorzitter Wouter Patho het debat in
goede banen leidde. Na de uiteenzettingen nam het publiek de kans te baat om veel interessante vragen te stellen aan het politieke duo. De avond werd, naar goede
gewoonte, tussen pot en pint afgerond.

Jan Jambon nam vooral de aanslepende regeringsonderhandelingen op de korrel. Als peter van de afdeling lichtte hij ook een tipje van de sluier op over de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De N-VA moet,
ook op lokaal niveau, haar rol opnemen in het bestuur.
Een sterke en verrassende lijst, een solide én realistisch
programma en een rechtlijnige en consequente manier
om politiek te voeren, zijn de troeven van de partij.
Zuhal Demir liet, vanuit haar bijzondere achtergrond als
Turks-Koerdische, haar licht schijnen over het hete hangijzer van migratie en inburgering. Zij legde vooral de

De Kasteelhoeve was tot de nok gevuld voor het sofagesprek.

Een klare kijk op het leven
Tussen 17 en 28 oktober 2011 organiseerde het
Sociaal Huis Malle een heuse budgetbeurs in voormalig rusthuis Herfstzon te Oostmalle. Het opzet was
in de eerste plaats om de jongeren in de Malse
gemeenschap inzicht te geven in de kostprijs van het
dagelijks leven. Dat gebeurde aan de hand van een
inleefhuis met diverse themakamers. Ook kwamen
enkele maatschappelijke organisaties hun werking toelichten. OCMW-raadslid en N-VA’er Mieke Vermeyen
zette als vrijwilligster mee haar schouders onder dit
grootse project.
“Dit initiatief richtte zich tot scholieren van het hoger
middelbaar onderwijs. De jeugd ontvangt een relatief
hoog bedrag aan zakgeld, maar kan daarbij niet altijd correct inschatten hoeveel het echte leven precies kost. En
hoe hard men daarvoor moet werken. Wij hebben geprobeerd om dit beeld bij te sturen, onder meer door een
geslaagde samenwerking met verschillende scholen, de
kringwinkel en de eigen technische dienst.”, aldus Mieke.
OCMW-raadslid Mieke Vermeyen bij het Sociaal Huis Malle

Tijdens de opendeurdag op zaterdag 22 oktober werd
onder meer een knutselnamiddag georganiseerd onder
het motto ‘spelen hoeft niet duur te zijn’. Op vrijdag 28
oktober sloot de budgetbeurs af met de verkoop van tal
van leuke retrospulletjes. De eerste 60 bezoekers ontvingen een origineel cadeau. Mieke Vermeyen is tevreden
over het verloop van de beurs. “De openingsreceptie was
een bijzonder groot succes door de grote opkomst. Ook
de jeugd van Malle werd in groten getale aangesproken.
Een uiterst geslaagd initiatief dus!”

Verkiezingen 2012
PARTIJ WORDT UITGEBOUWD
De N-VA is in onze gemeente een jonge partij. Onze
eigen afdeling vloeide begin 2011 voort uit N-VA Voorkempen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur echter hard
gewerkt om N-VA Malle uit te bouwen. Het resultaat is
een afdeling met een mooi aantal leden en een gemotiveerde ploeg, die in Malle mee het beleid wil bepalen.
Ondanks onze jeugdige leeftijd, kunnen we al bogen op
de nodige ervaring en expertise. Heel wat leden zijn al
jaren actief in Malse verenigingen. Voorzitter Wouter
Patho en bestuurslid Yannick Van den Broeck werken
dan weer professioneel voor de partij, respectievelijk in
het Europees en het Vlaams Parlement. Ondervoorzitster
Mieke Vermeyen is al jarenlang lid van de OCMW-raad
en Dirk Lingier is binnen de Adviesraad voor Personen
met een Handicap verantwoordelijk voor personen met
een verstandelijke beperking.
N-VA Malle gaat uit van haar eigen kracht en zal dan
ook volledig zelfstandig, dus niet in kartelverband met
een andere partij, opkomen.

Yannick Van den Broeck
is N-VA-medewerker van
Matthias Diependaele in het
Vlaams
Parlement.
Wouter Patho is al jarenlang
medewerker van Frieda Brepoels in
het Europees Parlement.

OCMW-raadslid
Mieke Vermeyen zet zich in voor
welzijn in onze gemeente.

Dirk Lingier, gedreven kracht
binnen de Adviesraad voor
Personen met Handicap.

N-VA doet wat ze zegt
In het programma dat wij aan u voorleggen komt inhoud op de eerste plaats. Dat is het kenmerk van de N-VA,
op elk bestuursniveau. Malle vormt hierop geen uitzondering!
N-VA Malle wil een beleid voeren dat ten dienste staat van onze gemeente en haar burgers. Dit beleid moet op een
evenwichtige wijze tegemoetkomen aan de verschillende noden die aanwezig zijn in onze gemeente. Ook hebben wij
de gewoonte om te doen wat we zeggen.
Vanaf 14 oktober zullen wij er alles aan doen om ons programma in daden om te zetten. Onze voorstellen moeten dan
ook realistisch en betaalbaar zijn. Gelet op de financiële problemen waarmee de Vlaamse gemeenten momenteel kampen, is dat laatste zeker geen overbodige luxe.
NIET OVER EEN NACHT IJS
U begrijpt dat wij niet over een nacht ijs kunnen gaan om een haalbaar en betaalbaar programma op maat van Malle
uit te werken. Dat vergt heel wat voorbereidend studiewerk. De leden van N-VA Malle die het beleidsprogramma uitwerken doen daarom een beroep op acties van onze nationale partijleiding om de gemeentelijke afdelingen te ondersteunen.
Zo vinden er bijvoorbeeld sinds oktober 2011 maandelijks congressen plaats over de diverse thema’s waarover een
gemeente een beleid kan voeren: mobiliteit, ouderenzorg, jeugdwerking, lokale economie en meer. Zo’n congres biedt
een theoretisch kader en praktische voorbeelden. Die kunnen gemeentelijke afdelingen gebruiken om het lokale
beleidsprogramma uit te werken.
Maar laat het duidelijk zijn: het programma dat wij op 14 oktober aan de Malse kiezers voorleggen, zal geen afkooksel zijn van een of andere nationale eenheidsworst. Uw Malse N-VA-afdeling stelt het programma vanaf de eerste letter zelf op!
KRIEBELS OM TE HELPEN?
N-VA Malle staat voor een druk maar boeiend jaar. Voelt u het kriebelen om ons ambitieus programma mee gestalte
te geven? Of om te helpen bij de verkiezingscampagne? Kan er in uw voortuin misschien een verkiezingsbord staan?
Geef dan zeker een seintje op info@n-va.be.

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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