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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

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

Malle
De verandering begint in Malle
Op zondag 14 oktober neemt de Nieuw-Vlaamse Alliantie voor het eerst zelfstandig
deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Malle. Onze partij trekt met een jonge lijst
en frisse ideeën naar de kiezer. De N-VA wil in onze gemeente mee werk maken van
een open, hechte en warme gemeenschap waar mensen zich echt thuis voelen.
Wij zijn ervan overtuigd dat een gemeentebestuur hiervoor de optimale omstandigheden kan
creëren door verenigingen, gezinnen, geëngageerde jongeren, actieve senioren en
ondernemende Mallenaren te ondersteunen. Daarbij willen we onze inwoners via open en
eerlijke communicatie inlichten en hen de verantwoordelijkheid geven om zelf actie te
ondernemen.

Wouter Patho
Lijsttrekker
N-VA Malle
Wouter is 30 jaar, vader van twee kinderen
en leerkracht van opleiding. Sinds 2009 is hij
medewerker van N-VA-Europarlementslid
Frieda Brepoels. Als ‘iets oudere jongere’ wil
Wouter in Malle meewerken aan een diverse,
warme en groene gemeente. Onderwijs,
sociale aangelegenheden en milieu liggen
hem na aan het hart.

De N-VA gelooft ook dat een gemeentebestuur een modern beleid moet voeren ten dienste
van de burger. Wij staan resoluut voor een spaarzaam beleid met duidelijk verantwoorde
keuzes: kleinschalige en slimme maatregelen die een reëel effect hebben in de praktijk zijn
volgens ons de sleutel tot succes.
Als constructieve Vlaams-nationale partij brengt de N-VA een positief verhaal en geeft ze
geen plaats aan verzuring, egoïsme of negativisme. We hebben oog voor de positieve
aspecten in onze gemeente en willen mee bouwen aan een mooi en Vlaams Malle.
Als lijsttrekker ben ik bijzonder trots op onze gevarieerde en gedreven groep. De NieuwVlaamse Alliantie heeft geen beleidsvoerende voorgeschiedenis in onze gemeente. Wij
dienen geen belangengroepen en deden nooit onhaalbare beloftes, maar pakken
daarentegen uitdagingen objectief en eerlijk aan.
Met vriendelijke groet,
Wouter Patho

Met Wouter als lijsttrekker kiest N-VA
Malle voor vernieuwing en jeugdig
enthousiasme!

Actiedag N-VA Malle
met Jan Jambon
op zaterdag 29 september
10-12 uur - centrum West
14-16 uur - centrum Oost

www.n-va.be/malle

De top 5 van de N-VA-lijst

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Zes concrete speerpunten
voor de verandering in Malle

www.n-va.be/malle

1

Levendig Malle
De N-VA wil Malle uitbouwen tot een bruisende gemeente waar het voor jong en oud goed is
om leven. Het komt erop aan om een aantal accenten te leggen: voor jonge gezinnen denken
we aan de uitbreiding van de kinderopvang, een luierpremie en aandacht voor betaalbare
bouwgronden. Onze vele verenigingen verdienen dan weer optimale steun en betrokkenheid
bij het beleid. Senioren moeten ten volle aan alle activiteiten kunnen deelnemen door middel
van aangepast vervoer tussen de dorpskernen. Als vernieuwend speerpunt wil N-VA Malle
streven naar een maandelijkse marktdag afwisselend in de twee dorpscentra.

2

Mobiel Malle
Om Malle bereikbaar én berijdbaar te houden, dringen zich een aantal keuzes op. Voor
gemeentewegen is het onderhoud van straten, fiets- en voetpaden prioritair. We willen de
fiets promoten door middel van de uitbouw van trage wegen en een systeem van
leenfietsen. Veilige oversteekplaatsen aan onze schoolomgevingen zijn bovendien
hoognodig! De goede uittekening van een ontsluitingsweg naar de KMO-zone en een slimme
afstelling van de verkeerslichten kunnen helpen om opstoppingen in de kernen tegen te
gaan. De parkeerproblematiek moet worden aangepakt met een duidelijk en consequent
uitgevoerd beleid.

3

Groen Malle
N-VA Malle wil het groene en landelijke karakter van onze gemeente behouden en
beschermen. De sites van de kleiputten in West en het vliegveld in Oost moeten daarom
waar mogelijk uitgebaat worden door de gemeente. We willen onze natuur maximaal
openstellen voor de zachte recreatie. Onze partij engageert zich om de verbindingsgebieden
tussen de grote boscomplexen te beschermen. In het milieubeleidsplan wordt door de N-VA
radicaal de kaart van hernieuwbare energie getrokken: op korte termijn worden
oplaadpunten voor elektrische wagens voorzien, op lange termijn wil de N-VA het
gemeentelijke wagenpark vergroenen.

4

Ondernemend Malle
N-VA Malle stimuleert het werken dicht bij de voordeur. Daarom hebben we zowel aandacht
voor de kruidenier om de hoek als het grote bedrijf op een lokaal bedrijventerrein. Via een
ondernemersloket en een ambtenaar voor lokale economie wil onze partij streven naar een
volwaardig economisch beleid voor de gemeente. N-VA Malle wil de middenstand en horeca
een hart onder de riem steken door de administratieve rompslomp tot een minimum te
beperken.

5

Veilig Malle
N-VA Malle sluit de ogen niet voor overlastproblemen in onze gemeente. Wij kiezen echter
voor de kwalitatieve benadering ‘blauw meer op straat’. Dat wil zeggen dat we de werking
van de wijkagenten willen stimuleren. Veiligheid is volgens ons een collectieve
verantwoordelijkheid, waarbij sociale controle bij voorkeur gebeurt door de buur. Daarom
streven we naar slimme maatregelen zoals de optimalisatie en uitbreiding van het systeem
van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) en de Buurtinformatienetwerken (BIN’s).

6

Malle voor iedereen
Iedereen telt mee, niemand laten we achterwege. Jongeren, senioren, gezinnen,
sportievelingen, andersvaliden, schoolgaande jeugd, nieuwe Mallenaren, ... Denk maar aan
de luierpremie voor jonge gezinnen, de aangepaste sportfaciliteiten voor recreatieve
sporters, het seniorenloket waar senioren terecht kunnen met al hun vragen, … en nog
zoveel meer. Maar ook u, Mallenaar, ontdekt in ons programma ongetwijfeld enkele zaken
die voor u belangrijk zijn, en die de N-VA tracht waar te maken!

Een sterke ploeg voor Malle
N-VA
1

PATHO Wouter

13

VAN ELSACKER Jan

2

VERMEYEN Mieke

14

DICTUS Cindy

3

VAN HAM Paul

15

VAN LOOCK Suzanne

4

QUAGLIA Cristina

16

VAN EYNDHOVEN Karin

5

VAN DEN BROECK Yannick

17

DE KOCK Angela

6

LEYS Guy

18

VAN LOOY Danny

7

KNAEPKENS Beatrix

19

VEREYCKEN Jeannine

8

DRIES An

20

HERMANS Dave

9

VAN LOOY Sanne

21

GEENEN Marc

10

LAMBRECHTS Chantal

22

NELEN Ludo

11

EELENS Lode

23

LACANTE Peter

12

LINGIER Dirk

MIEKE VERMEYEN

PAUL VAN HAM

CRISTINA QUAGLIA

Plaats 2
57, huisvrouw
Oostmalle

Plaats 3
46, zaakvoerder
Westmalle

Plaats 4
28, medewerker online communicatie /
freelance copywriter
Westmalle

Mieke zet zich al jaren in voor
de partij. Momenteel zetelt zij
als raadslid in de OCMW-raad.
Zij staat dan ook vooral
bekend om haar sociaal
engagement en haar
vrijwilligerswerk in het
Sociaal Huis.

Als lokaal ondernemer
ervaart Paul als geen ander
het belang van een goed
draaiende KMO in Malle.
Daarom engageert hij zich met
N-VA Malle voor een optimaal
ondernemersklimaat.

Cristina streeft naar open
communicatie, inspraak en
een mooie toekomst voor
de volgende generaties.
Kwalitatief onderwijs,
een efficiënt woonbeleid
en veiligheid spelen
daarbij een grote rol.

YANNICK VAN DEN BROECK

PETER LACANTE

Plaats 5
24, parlementair medewerker
Vlaams Parlement
Oostmalle

Lijstduwer
53, directeur basisschool
(De Kiekeboes, Zoersel)
Oostmalle

Yannick wil in de eerste plaats
de stem van de jeugd
vertegenwoordigen. Beroepsmatig
heeft hij extra aandacht voor Malse
zelfstandigen en ook vergroening
ligt hem nauw aan het hart. Als
historicus was Yannick actief
bij de Heemkundige Kring.

Peter is uitgesproken actief in de
gemeente als bestuurslid van WOVo
Malle en als medewerker in
gebuurt ’t Schildeken. Hij streeft
naar een proper Malle met een
gezinsvriendelijke toekomst.
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District KAPELLEN
1

GEYSEN Kris - Brecht

2

VANALME An - Stabroek

3

THIJS Danny - Brasschaat

4

GIELEN Pascale - Schilde

5

HOFKENS Jan - Wommelgem

6

DE RYDT Clarisse - Kalmthout

7

JANSSENS Christiaan - Zoersel

8

KERSTENS Suzanne - Essen

9

VAN PUTTE Koen - Wuustwezel

10

VERMEYEN Mieke - Malle

11

HILLEN Tom - Ranst

12

HENDRICKX Iefke - Schoten

13

VAN LANGENDONCK Gerda - Kapellen

Ook in de Antwerpse provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
In Antwerpen gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur
de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Kris Geysen
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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