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MALLE
Gespreksavond
Met N-VA-parlementsleden
Kris Van Dijck en
Peter De Roover

BESTE MALLENAAR,
Op zondag 25 mei trokken we met zijn allen naar de stembus. Het nationale
verkiezingsresultaat van de N-VA was een enorm succes. Ook Malle, waar
voor de federale verkiezingen de N-VA 46,53 % van de stemmen haalde,
kleurde op die zonnige dag geel. Op Vlaams niveau scoorden we 42,39%. De
Europese uitslag lag in onze gemeente met 36,62 % van de stemmen eveneens
boven het gemiddelde van het kanton Brecht. Het moet de eerste keer zijn
dat een Vlaams-nationalistische partij zo sterk scoort in Malle.
Ondertussen werd het Vlaams regeerakkoord gesloten tussen N-VA, CD&V en
Open Vld. De keuze van de Vlaamse kiezer wordt dus gerespecteerd.

N-VA IN MALLE

V.U.: Herbert Van Oostveldt - Frans Van Gielstraat 24 - 2390 Oostmalle - malle@n-va.be

De voorzitter van N-VA Malle
nodigt u graag uit op vrijdagavond
10 oktober 2014 in de Kasteelhoeve
te Westmalle voor een boeiende
gespreksavond met Kris Van Dijck
en Peter De Roover.
Als onderwijsspecialist is Kris Van
Dijck zeer goed geplaatst om toe te
lichten hoe Vlaanderen zijn kwaliteitsvol onderwijs kan behouden en
nog verder verbeteren.
Peter De Roover, ere-voorzitter van
de Vlaamse Volksbeweging en kersvers N-VA-Kamerlid, zal uitleggen
waarom confederalisme zowel voor
Vlaanderen als Wallonië een goede
zaak is. Twee onderwerpen dus die
ons allemaal aanbelangen.
Laat deze gelegenheid niet aan u
voorbijgaan en kom op 10 oktober
om 20 uur naar de Kasteelhoeve,
Kasteellaan 81 in Westmalle. De
toegang is gratis.

Onze lokale N-VA-mandatarissen zaten ondertussen niet stil. In goede verstandhouding met coalitiepartner DBM werkten ze verder aan de kracht van
verandering in de eigen gemeente.
De stoepen liggen er in de dorpscentra al jaren erbarmelijk bij. Mede op onze
vraag wordt er dit jaar nog werk gemaakt van de heraanleg van de voetpaden
en de goten in de Speelhoven. Binnen de budgettaire mogelijkheden wordt
bekeken waar en wanneer andere straten aangepakt kunnen worden.

MARKT IN MALLE
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het uitwerken van een ander
programmapunt van de N-VA, namelijk het opstarten
van de markt in Malle, verder. We hopen in de loop van
2015 de eerste marktdag te kunnen organiseren.
Samen met de coalitiepartner zullen we verder orde op
zaken stellen wat de financiële toestand van de gemeente betreft. Uiteraard proberen we dit te doen door
te besparen zonder aan de dienstverlening te raken.
Voor N-VA Malle is Verandering voor Vooruitgang meer
dan een slogan. We blijven rekenen op uw steun!

PETER LACANTE,
Fractievoorzitter
N-VA Malle

Herbert Van Oostveldt
Voorzitter N-VA Malle

www.n-va.be/malle

DENKEN.DURVEN.DOEN.

OCMW Malle stapelt primeurs op!
Tijdens de gemeenteraad van junii
legde Sven Brabants de eed af als
gemeentesecretaris met bevoegdheid
OCMW. Malle is daarmee de eerste
gemeente in de Kempen die de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking in de handen van één
persoon legt. Een bewuste keuze met
het oog op financiële en organisatorische efficiëntie dat als voorbeeld
dient voor andere besturen. Lier,
Brasschaat en verschillende andere
gemeenten zullen in deze legislatuur
nog volgen.

Bescheiden woningen
Ook op het vlak van woongelegenheid speelt Malle een voortrekkersrol.
Op de site van de Notelaar heeft de
sociale huisvestingsmaatschappij ‘De
Ideale Woning’ op vraag van het gemeentebestuur de eerste bescheiden
huurwoningen in Vlaanderen gerealiseerd. Bescheiden woningen zijn er
voor mensen die niet in aanmerking
komen voor sociale huisvesting maar

het moeilijk hebben om op de reguliere woningmarkt een betaalbare
huurwoning te vinden. De creatie
van sociale en bescheiden woningen
is cruciaal in onze gemeentelijke
strijd tegen armoede. Een gebrek aan
betaalbare huurwoningen duwt heel
wat personen en gezinnen in onze gemeente in de richting van armoede.
Huurprijzen van 600 à 700 euro zijn
geen uitzondering en liggen veel te
hoog voor heel wat Mallenaren.

OCMW-raadslid Dave Hermans
en OCMW-voorzitter Wouter
Patho bij het woonzorgcentrum

Opvoedingsondersteuning
De sociale dienst van het OCMW
werkt aan de uitbouw van een volwaardige dienst ‘opvoedingsondersteuning’. Na het succes van de
buitenschoolse kinderopvang én de
Speelbabbel zet Malle dus een volgende stap en is het daarmee één
van de weinige gemeenten die uitdrukkelijk inzetten op opvoedingsondersteuning. Deze gemeentelijke
dienst wordt een van de hoofdrolspelers in de realisatie van het ‘Huis van

het Kind’, dat in de loop van 2015 zal
gerealiseerd worden op de site van de
Notelaar. Samen met relevante partners zoals onder meer Kind en Gezin,
Landelijke Kinderopvang en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
wordt dit huis een ontmoetingsplaats
voor alles wat betrekking heeft tot
opvoeding. Volledig in lijn met de
opdracht van het OCMW gaat extra
aandacht uit naar kwetsbare jonge
gezinnen.

Malle hangt het beest uit
N-VA Malle deelde begin juli meer dan 110 Vlaamse leeuwenvlaggen gratis uit aan de Mallenaren. Elke inwoner van de gemeente
kreeg een strooibriefje in de bus. Het volstond om dit terug te
sturen om een gratis leeuwenvlag te krijgen. Met deze actie wou
onze partij het Vlaamse karakter van Malle in de verf zetten naar
aanloop van de Vlaamse feestdag.

Een leuke attentie
Naar jaarlijkse gewoonte beloonden we ook iedereen die op 11 juli de
vlag uithing met een leuke attentie. Door het succes van onze actie
kregen meer dan 100 Mallenaren persoonlijk een mooie zonnebloem
overhandigd. Een verdubbeling tegenover vorig jaar!

Versterken sociaal weefsel
We zijn dan ook verheugd om vast te stellen dat de Vlaamse feestdag
ook in Malle meer en meer in het teken staat van het verstevigen van
ons sociaal weefsel als basis van onze Vlaamse gemeenschap. Zo was
N-VA Malle ruim vertegenwoordigd op de 11 juliviering aan het
kasteel van De Renesse.

malle@n-va.be

E
D
T
I
U
S
W
U
NIE
D
A
A
R
E
T
N
E
E
M
E
G

Vliegveld Malle te koop

Defensie besliste enkele jaren geleden om een 70-tal militaire domeinen uit gebruik te nemen. Zo ook het voormalige NAVO-vliegveld van Oostmalle. Het terrein
omvat ongeveer 225 hectare en kent belangrijke natuurwaarden, zoals de zeer zeldzame landduinen. Momenteel lopen de procedures op Vlaams niveau om het
domein in te richten als natuurgebied. Maar wie het uiteindelijk zal verwerven, is verre van duidelijk.
Het domein staat nu letterlijk in de etalage. Er wordt
duchtig gesproken tussen de verschillende geïnteresseerde partijen die (delen van) het domein willen verwerven, waaronder het Agentschap voor Natuur en Bos,
PIDPA, aanpalende private eigenaars, de huidige gebruikers (landbouwers, vliegclubs,…) en Natuurpunt. Sche-

pen van Milieu Paul Van Ham (N-VA) engageert zich om
deze gesprekken soepel te laten verlopen.
Raadslid Yannick Van den Broeck (N-VA) verduidelijkt:
het is in de eerste plaats van belang dat het gebied groen
ingekleurd wordt. Daarnaast moet er bij de eigenlijke eigendomsoverdracht aandacht zijn voor het behoud van
geleverde investeringen in natuurbeheer. Daarom moeten
we komen tot een bindend beheerplan voor het gebied.
En uiteraard moeten we afspraken maken over het recreatief medegebruik en openbaar karakter van het domein.
Natuur is er immers voor iedereen. Daarom werkt de gemeente aan een visienota over het domein om haar stem
duidelijk te laten horen in het debat.

Compensatiemaatregel
huisvuilzakkenproblematiek
Malle voerde onlangs een prijsverhoging door voor restafvalzakken onder
het motto ‘de vervuiler betaalt’. De
nieuwe zakken zijn ook meteen van
een ander type; van trekbandzakken
met aantreklint naar een model met
stevigere knoopsluiting. Spijtig genoeg gebeurde er bij de bestelling een
fout en werden te kleine modellen geleverd.
Een menselijke fout, maar de gemeente gaf meteen de vergissing toe
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Dave Hermans

www.n-va.be/malle

én werkte een gepaste compensatiemaatregel uit. Onder impuls van
schepen voor Milieu Paul Van Ham
(N-VA) werd besloten om het gemiddelde verlies voor de inwoners te
compenseren door ieder gezin gratis
drie zakken te schenken in afwachting van de nieuwe bestelling. De
kracht van verandering laat zich dus
niet alleen voelen door de transparante communicatie, maar zeker ook
door de uitgewerkte compensatie.

NIEUWS VANU
HET COLLEGEIT

Schepen Van Ham en raadslid
Van Looy in het groene Malle

Dave Hermans
conservator natuurgebied Kapelstraat
Tijdens de OCMW-raad van juni werd raadslid Dave Hermans (N-VA)
aangesteld als conservator van de groene bufferzone gelegen op OCMWgronden tussen de Kapelstraat en de Industrieweg in Westmalle. Het stukje
natuur zal een flinke opwaardering krijgen in samenwerking met
Natuurpunt, de buurt en het OCMW.
Het is de bedoeling om de groenzone maximaal open te stellen voor en
door de buurtbewoners. Natuurpunt zal waken over de biodiversiteit. Zo
zijn er mogelijkheden om een bloemenweide aan te planten, een bijenhotel
te plaatsen, een behagingsactie te voeren,… . Bovenal moet jong en oud
kunnen genieten van deze groene long. Hou zeker onze agenda in de
gaten, want in het najaar plannen we de eerste activiteiten rond dit
gebeuren!

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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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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