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MALLE
EÉN JAAR KRACHT VAN VERANDERING

N-VA Malle luistert
N-VA Malle wil vooral blijven luisteren naar de wensen en bezorgdheden van de Mallenaren. Daarom
wil onze ploeg voor iedereen aanspreekbaar zijn en zullen we met
onze partij regelmatig naar buiten
komen.
Namens N-VA Malle wens ik u een
gezond en gelukkig 2014 toe. Ik
nodig u ook graag uit op onze
nieuwjaarsreceptie, die
op 16 februari
2014 plaatsvindt. Ook
onze mandatarissen en bestuursleden
zullen aanwezig zijn.

V.U.: Herbert Van Oostveldt - Hagelkruis 31 - 2390 Malle - malle@n-va.be

Spring zeker
eens binnen!

HERBERT
VAN OOSTVELDT
Voorzitter N-VA Malle

Nieuwjaarsreceptie
N-VA Malle

Ruim een jaar geleden won N-VA Malle overtuigend de verkiezingen. Intussen brengen
onze schepenen en raadsleden de kracht van
verandering volop in de praktijk. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het
voortzetten van het beleid van de vorige coalitie. Maar vanaf 2014 voeren we het nieuwe
beleidsplan voor de komende zes jaar uit, mét
belangrijke N-VA-accenten.

GEEN NIEUWE
BELASTINGEN, WÉL
NIEUWE INITIATIEVEN

Onze schepenen staan dicht bij de mensen,
zonder daarbij bepaalde belangen te dienen.
Paul Van Ham, schepen van Ruimtelijke
Ordening, Mobiliteit en Leefmilieu

Na een korte inwerktijd maakten onze raadsleden al meermaals het verschil.
Onder impuls van onze partij hebben we financieel orde op zaken gesteld in de
gemeente, zonder belastingverhoging. Ook waait er dankzij de N-VA een
nieuwe politieke wind door de gemeente. Onze schepenen staan dicht bij de
mensen, zonder daarbij bepaalde belangen te dienen. Onze raadsleden draaien
er hun hand niet voor om ook vanuit de meerderheid voorstellen te lanceren en
initiatieven te nemen.

EEN MODERNER AFVALBELEID
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Beste Mallenaar,

I

Binnen mijn bevoegdheden zal de gemeente jaarlijks 150 000 euro besparen
dankzij doorgedreven onderhandelingen met IGEAN. Bovendien maken we
volop werk van de invoering van een DIFTAR-systeem om onze afvalophaling
te moderniseren. Het containerpark krijgt een facelift.
U schonk ons uw vertrouwen en wij doen ons uiterste best om u van dienst te
zijn. We blijven dan ook op uw steun rekenen bij aanvang van het nieuwe jaar!

Tussen 15 uur en 18 uur
Sint-Pauluszaal – SintPauluslaan 2, Westmalle
Kinderhoek voorzien

www.n-va.be/malle

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Malle gaat voor degelijk en ambitieus meerjarenplan
De gemeenteraad van Malle keurde op maandag 16
december de meerjarenplanning voor de komende zes
jaar goed. De OCMW-raad deed een week ervoor
hetzelfde met haar meerjarenplanning. De N-VA is
opgetogen over het resultaat. Schepen en OCMWvoorzitter Wouter Patho en schepen Mieke Vermeyen
lichten enkele hoofdzaken toe.
Tevreden met het resultaat?
Wouter: Wees gerust. De uitdaging was groot en het was
zeker geen eenvoudige job. Om een dreigend tekort in
2019 te voorkomen zonder te raken aan het personeel, de
uitstekende dienstverlening en zonder aan de belastingen
te morrelen, hebben we enkele essentiële ingrepen doorgevoerd. Malle zal in 2019 een budget in evenwicht hebben en dit zonder de belastingen te verhogen. Dat was
een belangrijke verkiezingsbelofte van de
N-VA.
Geen kille ontslagen?
Mieke: Zeker niet. Maar aangezien we geen middelen
hebben voor extra personeel hebben we een principiële
aanwervingsstop ingevoerd. Dat wil zeggen dat niet
iedereen die het schip verlaat, vervangen zal worden.
Eventuele vervangingen worden zorgvuldig beoordeeld.
Om een nog meer optimale samenwerking tussen OCMW
en gemeente mogelijk te maken, beslisten we eerder al om
verder te gaan met één secretaris. Die hebben we ondertussen gevonden in de persoon van Sven Brabants.
Zuurstof geven aan de sociale dienst is de rode draad in
het meerjarenplan van het OCMW. Hoe gaan we dit
realiseren?
Wouter: Het blijft een absolute prioriteit om voor iedere
Mallenaar een leven te garanderen dat beantwoordt aan
de menselijke waardigheid. Onze sociale dienst zal
daarom blijven inzetten op de bestrijding van armoede in
het algemeen en kinderarmoede in het bijzonder. Daarnaast wil ons OCMW een gepast antwoord bieden op de
grote woonvraag in
onze gemeente; de hoge
woonprijs dompelt al te
veel Mallenaren in de
armoede.
In 2015 steken we onze
voor- en naschoolse
kinderopvang in een
nieuw kleedje, als
gemeente voorzien we

daarvoor de nodige budgetten. Om dit alles mogelijk te
maken bespaart het OCMW binnen enkele jaren 300 000
euro op de exploitatie van woonzorgcentrum Ter Bleeke.
Hiervoor nemen we enkele besparende maatregelen op
vlak van catering en
energie, de uitbreiding
van het aantal bedden
en een optimalisering
van de samenwerking
met andere woonzorgcentra. Ik ben ervan
overtuigd dat dit mogelijk is. De gemeentelijke
toelage aan het OCMW
zal bijgevolg ook naar
omlaag gaan.

Malle heeft in 2019 een budget in evenwicht,
zonder te raken aan de dienstverlening.
schepen Wouter Patho

Door samenwerkingen met andere woonzorgcentra,
daalt de exploitatiekost van Ter Bleeke.

Stoppen we alle ambities dan in de koelkast?
Mieke: Verre van! We blijven inzetten op ons kostbaar
sociaal weefsel; onze verenigingen en burgers blijven
prioritair. Malle is en blijft een gezellige gemeente. Vanaf
volgend jaar maken we ook werk van een maandelijkse
markt waar de Mallenaar een nieuwe gelegenheid heeft
om elkaar te ontmoeten. Het meerjarenplan voorziet ruim
13 miljoen euro voor noodzakelijk investeringen, wat toch
niet niets is.

We blijven inzetten op ons kostbaar sociaal weefsel;
onze verenigingen en burgers blijven prioritair.
schepen Mieke Vermeyen

malle@n-va.be

Adoptie ‘oranjetipje’ versterkt biodiversiteit

NIEUWS UIT
GEMEENTERA DE
AD

De gemeenteraad gaf in oktober groen licht voor de adoptie van het ‘oranjetipje’, een vlindersoort te herkennen aan een oranje stip op de vleugels. Daarmee
wil Malle zich engageren om de soort speciale aandacht te geven binnen haar
milieubeleid. Het voorstel kwam er op initiatief van N-VA-raadslid Yannick Van
den Broeck en kon op unanieme instemming rekenen.
De symbolische adoptie van een diersoort moet bijdragen om de biodiversiteit
op ons grondgebied te behouden en waar mogelijk te versterken. Op deze manier willen we de natuur een gezicht geven en laagdrempelige initiatieven opstarten voor burgers en gemeente. Daarbij denken we aan sensibiliseringsacties
rond het maaien van bosranden of eenvoudige tips voor de aanleg van een
vlindervriendelijke tuin.
In het voorjaar plannen we de eerste initiatieven om onze ‘nieuwe Mallenaar’ in de kijker te zetten!

Politiekantoor Malle blijft
De politiezone Voorkempen, waar ook Malle onder
valt, staat voor een belangrijk jaar. Er is niet enkel de
nakende samenwerking met de zone Grens, maar ook
de verhuis naar het centraal commissariaat aan de
Vaartdijk in Brecht.

NIEUWS UIT
POLITIERAADDE

De zone huurt het gebouw ‘de Maalderij’ voor de komende jaren. Door alle diensten op één plaats te huisvesten, zal de werking efficiënter verlopen. De
Mallenaar hoeft zich echter niet ongerust te maken.
Het kantoor in onze gemeente blijft open.
Onze inwoners kunnen voor alle diensten terecht in
het kantoor Oost. Vanuit de post in de deelgemeente
Oostmalle blijven de wijkagenten hun taken uitvoeren. Ook de gekende openingsuren blijven behouden.
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DIFTAR?

In het meerjarenplan is er heel wat aandacht voor het milieu. Onder het motto ‘de vervuiler betaalt’, wordt de prijs
van de huisvuilzakken opgetrokken. Bovendien zal de
gemeente instappen in het DIFTAR-systeem. Dat staat voor
gedifferentieerde tarieven.
Onze GFT-vuilbakken zullen tijdens deze legislatuur vervangen worden door bakken met een chip. Bij ophaling
wordt de container gewogen via deze chip. U betaalt dan
voor het opgehaalde gewicht. Op het containerpark wordt
deze lijn doorgetrokken: een weegbrug weegt de hoeveelheid gewicht die u wil storten. Vervolgens betaalt u weer
per gewicht van het aangeboden vuil.
De N-VA maakt zich sterk dat deze maatregel het afvaltoerisme in onze gemeente zal tegengaan. Tip van de dag
voor goedkope en milieuvriendelijke alternatieven:
composteren in eigen tuin en het houden van kippen!

www.n-va.be/malle

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

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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