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

DE VERANDERING BEGINT IN MALLE

N-VA Malle
luistert naar u!

De kracht van verandering!
Een gemeente besturen is veelal een zaak van keuzes maken, dat spreekt voor
zich. Naast grootschalige en populaire projecten zijn vooral kleine en verantwoorde ingrepen de sleutel tot succes in budgettair moeilijke tijden.

De precampagne van N-VA Malle gaat
onverminderd voort, en daarbij staat u
centraal! Op 10 maart trok het bestuur
al de Malse straten op om de inwoners
te bevragen in de enquête ‘Iedereen
Burgemeester’. Om elke Mallenaar de
kans te geven zijn zegje te doen, staan
we nu ook om de twee weken in een
bepaalde wijk in de gemeente.
Op 22 april kon u ons al vinden op de
hoek van de Ganzenkuil en de Zandstraat, op 6 mei in de Leegstede en op
20 mei in de wijk van de Moerbeeklaan. De volgende ‘wijkbabbel’ zal
plaatsvinden in de Oostmalse Bloemenwijk op 3 juni. In volle verkiezingskoorts zal N-VA Malle beide
dorpscentra bovendien nog aandoen in
september!
Kennismaken met de hele ploeg en het
programma kan voorts op de braderij
van Westmalle tussen 29 juni en 1 juli,
waar we in een opvallend tentje te vinden zullen zijn.
Ook op de Vlaamse feestdag, op 11
juli, zullen we door de gemeente toeren. Naar analogie met onze actie vorig
jaar, belonen we ook in 2012 alle ‘vlaggers’ van de gemeente met een originele attentie. Hang uw leeuwenvlag
dus goed zichtbaar uit die dag! Nog
geen Vlaamse leeuw? Geen probleem!
Contacteer
actieverantwoordelijke
Danny Van Looy: danlin@telenet.be.

De werkgroep van N-VA Malle werkt hard
aan een vernieuwend beleid.

Zo zijn een optimale dienstverlening en duidelijke communicatie belangrijke taken
van een gemeente. En dat hoeft niet altijd veel te kosten. De N-VA gaat voor een
efficiënt en krachtig lokaal bestuur.
De Nieuw-Vlaamse Alliantie heeft geen beleidsvoerende voorgeschiedenis in onze
gemeente en kan uitdagingen dan ook neutraal aanpakken. Geen belangengroepen
of eerdere beloftes. Enkel nieuwe mensen met frisse ideeën voor iedereen in Malle:
onze bijna 15 000 inwoners, de duizenden jongeren die voor Malse scholen kiezen,
toeristen, sportliefhebbers en nieuwe Mallenaren.
Voor hen en voor Malle kan u op zondag 14 oktober N-VA kiezen.
Wouter Patho
Voorzitter N-VA Malle
wouter.patho@n-va.be

Een vleugje Latijnse warmte in
onze koele lente
Op 27 april 2012 organiseerde N-VA Malle in het
Sint-Pauluszaaltje een Waalse avond, waarop ze
ongeveer 75 gasten mocht verwelkomen. Heerlijke
Waalse streekgerechten, streekbieren gekruid met een
boeiende gastspreker en nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen waren de ingrediënten van deze geslaagde avond.
EEN WAALSE AVOND?
De N-VA wil niet alleen dat Vlaanderen alle troeven in
handen krijgt om zich verder te ontplooien, maar gunt
dat ook aan alle andere volkeren in de wereld. “En uiteraard ook aan onze beste zuiderburen”, leidde N-VAbestuurslid Danny Van Looy de avond in. Vervolgens
lichtte de voorzitter van N-VA Malle, Wouter Patho, een
tipje van de sluier over de lijst en het programma van
N-VA Malle en stelde hij Jan Peumans als gastspreker
voor.
DE EERSTE BURGER VAN VLAANDEREN HEEFT
EEN BOON VOOR WALLONIË
Jan Peumans (N-VA) is voorzitter van het Vlaamse
Parlement en mag zich daarom de eerste burger van
Vlaanderen noemen. Het is een publiek geheim dat hij
regelmatig en graag in Wallonië vertoeft.

Jan Peumans (N-VA): “De N-VA
wenst geen verarmd Wallonië.
Daarom verkiezen we de weg van de
geleidelijke evolutie naar
onafhankelijkheid.”

Jan liet dan ook een andere kant van Wallonië zien. Vergeleken met de Vlamingen zijn de Walen toch wel iets
warmer en meer gemeenschapsmensen, en het cliché van
‘de luie Waal’ moet genuanceerd worden. De economische problemen waarmee Wallonië kampt, wijt de parlementsvoorzitter voor een groot deel aan het beleid dat
de almachtige PS er voert. Jan benadrukte verder dat de
N-VA geen verarmd Wallonië wenst en dat de partij ook
daarom de weg van de geleidelijke evolutie naar onafhankelijkheid verkiest.
WALLONIË, LEKKER LAND
Met Mieke Vermeyen heeft N-VA Malle een uitstekende
kok in haar rangen! Na het aperitief en de Ardeense
worst zorgde Mieke voor een heerlijke Waalse stoofschotel als hoofdgerecht en een Waalse tiramisu als afsluiter. “Tiramisu is toch Italiaans,”
hoor ik u denken. Inderdaad, maar het grote
aantal Italiaanse inwijkelingen heeft ook op de
Waalse keuken zijn stempel gedrukt. En een
van de ingrediënten van de Waalse tiramisu is
Waals kriekenbier … Dat was trouwens niet het
enige bier dat door de kelen ging, want het
N-VA-bestuur had voor een uitgebreid aanbod
aan bekende en minder bekende streekbieren
uit Wallonië gezorgd. Hebt u bijvoorbeeld al
eens een Moinette of een Val Dieu gedronken?
Deze derde geslaagde ‘volksnationalistische
avond’ krijgt alvast zeker een vervolg in 2013!

Plaats eens een tuinbord
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 naderen met rasse schreden.
Daarom is elke vorm van steun welkom!
• Hebt u nog een plaatsje in uw voortuin of een lapje grond waar wij een tuinbord
kunnen plaatsen? Laat het ons dan zeker weten. Wij komen het bord zelf plaatsen,
beplakken en weghalen.
• Geen plaats voor een bord? Dan kan u ons alsnog steunen. Wij brengen u met
plezier affiches om aan de ramen te hangen.
• Elke helpende hand mag contact opnemen met onze voorzitter Wouter Patho op
wouter.patho@n-va.be!

DE AANLOOP NAAR 14 OKTOBER…

Onze lijst krijgt vorm!
N-VA Malle werkt aan een evenwichtige lijst. Niet enkel de balans tussen mannen en vrouwen wordt bewaakt.
Wij proberen ook in de beide deelgemeenten een evenredig aantal kandidaten te vinden. Bovendien krijgt bij
ons de jeugd een prominente plaats om echt werk te maken van een vernieuwend beleid.
PAUL VAN HAM
OP DE DERDE PLAATS
Als lokaal ondernemer ervaart
Paul Van Ham als geen ander
het belang van een goeddraaiende KMO
in Malle. Paul verkiest de
Nieuw-Vlaamse Alliantie voor een
duidelijk, rechtlijnig en eerlijk bestuur.

LIJSTTREKKER WOUTER PATHO
Wouter woont al enkele jaren in Malle, maar kent de
gemeente al heel wat langer. Voor zijn overstap naar
Brussel, waar hij medewerker is van Europees Parlementslid
Frieda Brepoels, gaf hij les in een school in Oostmalle.
Met Wouter als lijsttrekker kiest N-VA Malle voor
jeugdig enthousiasme, zijn ervaring in de politieke
wereld en zijn contacten in Brussel.

LIJSTDUWER
PETER LACANTE
Lijstduwer wordt Peter
Lacante. Hij heeft altijd
al in Malle gewoond.
Peter is actief als
bestuurslid bij volleybalclub WOVo Malle en in
de werking van het
gebuurt waar hij woont.
Beroepshalve is Peter
directeur van een
basisschool.

MIEKE VERMEYEN
OP NUMMER 2
Tweede op de lijst staat Mieke
Vermeyen. Mieke woont sinds
mensenheugenis in Malle. Ook
bij vorige verkiezingen kwam
Mieke al op voor de N-VA.
Momenteel zetelt zij als
raadslid in de OCMW-raad en
zij is dus sociaal zeer bewogen.
Mieke zal op 14 oktober ook
opkomen voor de
provincieraad.
MIEKE

PETER

WOUTER

PAUL

Een voorsmaakje van het N-VA-programma
Op haar Waalse avond verklapte N-VA Malle al
enkele speerpunten van haar programma. Centraal
bij de volgende verkiezingen staat voor ons samenwerking en de eenheidsgedachte van de gemeente
Malle.
Wij willen in de eerste plaats op zoek naar dingen die we
beter samen kunnen verwezenlijken: een gemeenschappelijke sportinfrastructuur centraal gelegen tussen oost
en west is hier een goed voorbeeld van. Zulke initiatieven werken niet alleen gemeenschapsversterkend,
maar brengen ook kostenbesparingen met zich mee.
Verenigingen kunnen daar samen gebruik van maken,
wat moet leiden tot een betere samenwerking in het soms
versplinterde Malse landschap.
Verder gaat onze aandacht naar gemeenteoverschrijdende dossiers zoals het vliegveld dat momenteel te
koop staat. Hier willen we het groene en recreatieve
karakter behouden. Ook een optimale inplanting van de
ringweg om onze dorpskernen te ontlasten, staat hoog
aangeschreven.
Tot slot willen we streven naar gezonde gemeentelijke
financiën met een sluitende begroting in evenwicht en
een efficiënt Mals bestuur met het oog op een dienstverlening op maat voor elke Mallenaar.

EEN STEVIG TIENPUNTENPROGRAMMA
VOOR MALLE
De N-VA gaat in Malle voor een gemeente waar het
op alle vlakken goed om leven is.
Wij stappen op 14 oktober met een aparte lijst naar
de kiezer, gewapend met een stevig
tienpuntenprogramma voor onze gemeente. Binnenkort zal u ons volledig programma kunnen raadplegen
via onze webstek www.n-va.be/malle!

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in Malle”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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
E: info@n-va.be www.n-va.be

