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MALLE
N-VA Malle komt naar u!

BESTE MALLENAAR
De verkiezingen van oktober liggen al even achter ons. Ondertussen neemt
onze partij op verschillende niveaus nog steeds haar verantwoordelijkheid
op.
In Vlaanderen kunnen we onder impuls van de N-VA al drie jaar op rij een
begroting in evenwicht voorleggen en voeren we voor het eerst een
inburgeringsbeleid waar integratie op alle vlakken centraal staat.
Ook in Malle maakt N-VA sinds kort mee het verschil.
Financieel zetten we orde op zaken. Zonder daarbij
opnieuw in de zakken van de belastingbetaler te
graaien.
Nieuwe mensen met frisse ideeën zetten zich elke dag
opnieuw in voor het wel en wee van onze gemeente. Zo
krijgt de kracht van verandering elke dag meer vorm.
We blijven daarvoor op uw steun rekenen!

V.U.: Wouter Patho - Sint-Lenaartsebaan 32 - 2390 Malle - malle@n-va.be

Ook als er géén verkiezingen in
aantocht zijn, komt N-VA Malle
graag naar buiten om naar u te
luisteren.
Zo zullen we op zaterdag 6 juli
opnieuw op de braderij van
Westmalle staan. In onze tent krijgt
u een drankje aangeboden en kan u
onze mandatarissen en bestuursleden aanspreken.

YANNICK
VAN DEN BROECK
Gemeenteraadslid
N-VA Malle

N-VA
MALLE
wenst u
een ﬁjne
zomer.

In september organiseren we zowel
in Oost- als in Westmalle een
wijkbabbel, net zoals vorig jaar.
Het juiste tijdstip en de plaats waar
u onze tent en geelzwart aanhangwagentje kan vinden, vindt u
binnenkort op onze webstek
www.n-va.be/malle. De bewoners
van de bezochte wijk krijgen tegen
dan ook nog een strooibiljet in de
brievenbus.

www.n-va.be/malle

DENKEN.DURVEN.DOEN.

NIEUWS UIT HET COLLEGE:

Malle op weg naar één secretaris
Efficiënt bestuur is een kwestie van efficiënte structuren. In Malle
werken we aan een verdere integratie tussen gemeente en OCMW.
Daarom opteert N-VA Malle onder impuls van OCMW-voorzitter
Wouter Patho om vanaf volgend jaar met slechts één secretaris te
werken voor zowel de gemeente als het OCMW. Een mooie
financiële besparing, maar meteen ook de gelegenheid om de
werking van beide structuren aan te passen aan deze nieuwe realiteit.
Uiteraard doen we dit zonder in te boeten op de dienstverlening.
Malle is bij de eerste gemeenten om deze stap te zetten. Zo maken we
met de N-VA werk van een modern en toekomstgericht management
ten dienste van de Mallenaar.

WOUTER PATHO
OCMW-voorzitter
(N-VA)

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD:

Gemeente zegt ‘nee’ aan homohaat
Voor de N-VA is het al lang zonneklaar dat holebi’s en transgenders dezelfde maatschappelijke rechten hebben als hetero’s.
Als gemeente geloven we in diversiteit en willen we een klimaat
creëren waarin iedereen zich veilig en aanvaard voelt. Naar
aanleiding van de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie
hing de gemeente Malle daarom op 17 mei een regenboogvlag aan
het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Het initiatief kwam er op
vraag van de N-VA-fractie. Een klein gebaar, maar meteen een duidelijk
signaal tegen homohaat!
In aanloop naar de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie op 17 mei
publiceerde de N-VA een speciale folder om haar standpunten kracht bij te zetten.
• De folder is als pdf-bestand beschikbaar op
www.n-va.be/andersdurvendenkenendoen.
• U kan de folder gratis bestellen via het webformulier op
www.n-va.be/andersdurvendenkenendoen.
• Of vraag hem aan op het adres holebi@n-va.be.

U vlagt toch ook op 11 juli?
Op 11 juli in 1302 versloeg een Vlaams leger van voetvolk het machtige ridderleger van de Franse koning.
Na de veldslag verzamelden de overwinnaars de gouden sporen van de gesneuvelde Franse ridders … en zo ontstond
de naam ‘Guldensporenslag’.

Vlaamse feestdag
In 2013 gaat het er op 11 juli heel wat vreedzamer aan toe. Dan
vieren we immers de nationale feestdag van Vlaanderen. En
zoals het in andere landen de normaalste zaak van de wereld is
om bij een nationaal feest de nationale vlag boven te halen, roept
de N-VA alle Mallenaren op om op de Vlaamse feestdag de
leeuwenvlag uit te hangen.
Ook dit jaar beloont de N-VA iedereen die op 11 juli vlagt met een
leuke attentie! Hebt u nog geen leeuwenvlag? Stuur dan een e-mail met
uw naam en adres naar malle@n-va.be of SMS naar 0494 68 00 67.

malle@n-va.be

N-VA Malle heeft een nieuwe bestuursploeg
N-VA Malle heeft een nieuwe bestuursploeg! In het volgende huis-aanhuisblad stellen we de voltallige nieuwe ploeg aan u voor.
De N-VA-leden verkozen in het voorjaar, kort na de gemeenteraadsverkiezingen,
een nieuw N-VA-bestuur. Op onze webstek www.n-va.be/malle komt u te weten
wie er deel van uitmaakt.
Of nog beter: kom langs op een van onze events. Kersvers afdelingsvoorzitter
Herbert Van Oostveldt nodigt u alvast uit om kennis te maken op de braderij van
Westmalle op 6 juli.
HERBERT VAN OOSTVELDT
Voorzitter N-VA Malle

Wist-je-dat …
… er de laatste tijd heel wat te doen is over de
papierophaling door de Chiro?
Door de striktere regelgeving van OVAM en VLAREM,
omwille van de veiligheid van de Chiroleden en door de
bijkomende kosten voor de gemeente mag de Chiro niet
langer oud papier ophalen in beide deelgemeenten.
Ondertussen kreeg Chiro nationaal wel een erkenning als
ophaler van papier. De jeugdbeweging kan zich daardoor
toch inschrijven voor de gunningsprocedure in het najaar.
De gemeente Malle zoekt intussen samen met hen naar
alternatieve oplossingen voor de inkomsten die de Chiro
samen met de papierslag verloren ziet gaan.

… het dossier rond het domein Kraaienhorst in Brecht weer brandend actueel is?
Een mogelijke wijziging van het plan ‘Ruimtelijke
Uitbreiding Brecht’ zou kunnen leiden tot meer
motocrossen op Kraaienhorst. Omdat de geluidsoverlast voor Malle groot zal zijn en omdat de rust
in de omliggende natuurlijke gebieden verstoord
zal worden, is N-VA Malle gekant tegen overmatig
gebruik van dit terrein. Ons standpunt is dan ook
duidelijk: hoe minder er op Kraaienhorst gecrost
wordt, hoe beter voor de rust in en rond Malle.

www.n-va.be/malle

ONZE WELVAART STAAT OP HET SPEL

Confederalisme is dé sleutel voor verandering
Ben Weyts
De federale politiek werkt deprimerend.
Niets geraakt nog hervormd,
niets geraakt nog vooruit.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 42 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust
© Anne Deknock

Nochtans bestaat er in Vlaanderen
een ruime consensus over de weg uit de crisis:
verlaging van de loonlasten, minder
overheidsuitgaven, minder belastingen.
De Vlamingen botsen echter op de PS en co.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU
Wil u sociaal-economische hervormingen? Wil u
verandering? Dan moeten we overstappen naar
een confederaal model. In plaats van elkaar te
blokkeren, kunnen we de basisbevoegdheden
beter overhevelen naar de deelstaten. Vlamingen
en Franstaligen kunnen beter samen beslissen op
welke domeinen ze best samenwerken. Niet langer
omdat ze moeten, maar omdat ze willen.

Ben Weyts:
“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

CONFEDERALISME. HET ENIGE ALTERNATIEF VOOR DI RUPO II
Als we ons lot in eigen handen kunnen nemen, kunnen we eindelijk vooruit geraken.
Het alternatief is een regering-Di Rupo II. Nog eens vijf jaar blokkeringen.

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.

Als we onze welvaart en ons welzijn willen veiligstellen, is nog eens een regering-Di Rupo geen optie meer.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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