Sofagesprek dit najaar
Zoals elk jaar halen wij in oktober of
november twee prominente N-VA’ers naar
onze sofa. Houd onze agenda via de sociale
media of onze website dus goed in de gaten!
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Beste Mallenaar,
De zomermaanden zijn weer voorbijgevlogen. Wij zijn het alvast met u eens
dat de editie van 2016 de geschiedenisboeken niet zal halen als zonnigste
zomer aller tijden. Hopelijk heeft u
– al dan niet in een of ander exotisch
oord – hoe dan ook kunnen genieten
van een deugddoende vakantie. Wie
op Malse grond bleef, weet dat het
programma in Malle genoeg mogelijkheden bood om het zonnetje op een
andere manier in huis te halen.
Onze afdeling en mandatarissen
vliegen er komend werkjaar weer
helemaal in. Er staat dan ook heel wat
op stapel om een nog beter Malle te
realiseren. We werken aan een nieuwe
toekomst voor onze dorpskernen:
een verfraaiing van het centrum van
Oostmalle en een ambitieus project in
Westmalle.
Voelt u dat Malle met de N-VA de juiste
weg is ingeslagen? Bouw dan actief
met ons mee. Als u het voelt kriebelen
om zich politiek te engageren, neem
dan zeker contact met ons op.
Veel leesplezier!
Sanne Van Looy
Voorzitter
N-VA Malle
sanne.vanlooy@n-va.be

Opnieuw goede punten voor
Mals woonbeleid
Malle zit perfect op koers om meer sociale
woningen te bouwen. Dat liet Wonen
Vlaanderen onlangs weten. Voor het tweede
jaar is onze gemeente hierdoor een ‘categorie
1’- gemeente. “Deze goede punten danken we
aan de doorgedreven inspanningen van het
beleid en aan het puike werk van de gemeentelijke diensten”, zegt schepen van Wonen Wouter
Patho.

Het gemeentebestuur van Malle is al van
bij aanvang van de legislatuur bezig met
een inhaalbeweging op vlak van sociale
huur- en koopwoningen. Een duurzaam
woonbeleid is daarin de prioriteit. De
gemeente richt zich onder meer op betaalbare woningen voor jongeren uit onze
gemeente. Maar er is meer! Het Malse
woonbeleid is niet louter een sociaal woonbeleid. We focussen ook op levenslang en
energiezuinig wonen.

Gezocht: creatieve ideeën voor
wonen in 2050
Woonschepen Patho wil daarnaast dat
Malle een voortrekkersrol opneemt in het

We focussen onder
meer op levenslang en
energiezuinig wonen.
Wouter Patho, schepen van
Wonen

uitwerken van ideeën rond nieuwe woonvormen: “De grond in Malle is, net zoals
in de rest van Vlaanderen, erg schaars.
Wonen is slechts één van de bestemmingen voor beschikbare gronden. De tijd
dat mensen enkel maar geïnteresseerd
waren in grote bouwkavels met
traditionele woningen is stilaan voorbij.
Om Mallenaren te laten nadenken over
woonmogelijkheden van de toekomst
organiseert de gemeente op 4 oktober in
het gemeenschapscentrum Alice Forceville
een inspiratieavond. “Ik kijk echt uit naar
de frisse ideeën en de fantasie van mijn
dorpsgenoten”, besluit schepen Patho.

Malle in beeld

Fotowedstrijd
OCMW-raadslid Dave Hermans staat hier op een gekend plekje in Malle. Weet u waar deze foto genomen is?
Stuur uw antwoord naar sanne.vanlooy@n-va.be.
Met een gokje te wagen verliest u niets. Misschien sleept
u wel een Mals mandje in de wacht. Wij bezorgen het
bij u thuis.
Wees zo precies mogelijk. Het meest accurate antwoord valt in de prijzen!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Malle Mobiel

Akkerstraat wordt verhard als groene weg voor fietsers
Op initiatief van mobiliteitsschepen Paul Van Ham besliste het schepencollege van Malle om de Akkerstraat te verharden. Die straat, gelegen
tussen de Steenhovenstraat en de dorpskern van Oostmalle, zou een
perfecte fietsverbinding kunnen zijn.

Schepen van Mobiliteit Paul Van Ham geeft de straat een
eigen gelaat.

In 2012 trokken wij naar de kiezer met de belofte een maandelijkse markt te organiseren, afwisselend in
Oost- en Westmalle. In april 2015 voegde marktschepen Mieke Vermeyen de daad bij het woord.
De marktkramers zijn zeer tevreden. Zij flirtten zelfs met het
idee om de markt wekelijks te houden. Uiteindelijk besloten we
om in de eerste plaats in te zetten op een kwalitatieve maandelijkse markt. Een jaar na het startschot oogt de evaluatie mooi.
“We moeten vaststellen dat het aantal vaste marktkramers is gedaald, maar dat de losse plaatsen nu en dan met succes worden
ingenomen,” zegt Mieke. “Het aantal bezoekers op de markt
in Westmalle stijgt bovendien.”

Markt wordt vaste waarde

Uiteraard volgen wij het marktgebeuren goed op. Er worden
nieuwe marktplannen opgemaakt. Er is ook vraag naar nieuwe
kramen met olijven en wenskaarten. In Westmalle hopen de
bezoekers dat het kippenkraam ook naar daar wil overvliegen.

Buurtbus voor mensen met
mobiliteitsbeperking
Samen met zijn collega’s uit Zandhoven en Zoersel lanceerde
OCMW-voorzitter Wouter Patho de ‘Buurtbus’, een nieuw
project binnen het zorgvervoerslandschap. De Buurtbus verbindt dorpskernen, woonwijken, zorginstellingen en publieke
plaatsen in de drie gemeenten. De bus komt in de plaats van
Belbus 941 – die in mei 2015 plots werd afgeschaft door De
Lijn – en richt zich op burgers met een mobiliteitsprobleem.

OCMW-voorzitter Wouter Patho lanceert de Buurtbus.
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Hopelijk heeft u een stukje kunnen meegenieten
van de activiteiten waarmee Malle afgelopen
zomer uw zomer opfleuren.

Jammer genoeg is fietsen door de Akkerstraat momenteel geen pretje. In
de zomer waant een fietser zich in de Sahara, in de winter rijdt die zich vast
in het slijk. Door het wegdek opnieuw aan te leggen met vermalen asfalt
maken we van de Akkerstraat een ideale weg voor het fietsverkeer tussen
de twee dorpscentra. Autoverkeer wordt geweerd door het plaatsen van
een tractorsluis. Landbouwvoertuigen blijven wel toegelaten.

Markt Malle is een gezellig trefpunt

Elke derde dinsdag van de maand is het marktdag op de
Dorpsplaats in Oostmalle. In Westmalle kan u de markt
elke vierde dinsdag van de maand vinden op het Bergplein.
U kan als bezoeker op de gezellige markt terecht voor kleding,
vis, beuling, handtassen en lederwaren, sokken, tafellinnen,
droge noten, gezondheidsbouillons, groenten en fruit en stroopwafels. Kortom een zeer gevarieerd aanbod. Tot op de markt!

Met Belgerinkel naar de
Winkel
Schepen van
Mobiliteit Paul
Van Ham deelde
met veel plezier
prijzen uit aan
de winnaars van
de campagne
‘Met Belgerinkel
naar de Winkel’.
Met deze actie
Schepen van Mobiliteit Paul Van Ham
wil het gemeente- deelde prijzen uit aan de winnaars.
bestuur klanten
aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. De campagne motiveert inwoners bovendien
om meer bij verschillende detailhandels te winkelen. Zo
draagt ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ op verschillende
vlakken bij tot de leefbaarheid van Malle!
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Dit was de zomer van 2016
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Renesse.
N-VA Malle kleurt de 11 juli-viering traditiegetrouw geel.

Sprokkels
Jaarrekening goedgekeurd

De gemeente- en OCMW-raad keurde
de jaarrekeningen van het OCMW en de
gemeente goed. Felicitaties aan schepen
van Financiën Jules Mintjens en OCMWvoorzitter Wouter Patho, die de financiën
van gemeente en OCMW onder controle
houden. Malle voert een zuinig financieel
beleid: uitgaven worden goed afgewogen
en financiële kansen worden met beide
handen gegrepen.

Hartritmetoestellen in Malle

Het bestuur van de gemeente kocht
onlangs 2 AED-toestellen aan. Een
automatische externe defibrillator of
AED is een draagbaar toestel dat een

elektrische schok toedient aan het hart bij
levensbedreigende hartritmestoornissen.
De twee toestellen, die zeer eenvoudig te
bedienen zijn, bevinden zich in sporthal
Berckhoven in Westmalle en in WZC Ter
Bleeke in Oostmalle.

Zomerbob

Omdat drinken en rijden ook tijdens
de zomer niet samengaan voerde onze
gemeente actief promotie voor de
zomerse bobcampagne van het Belgisch
Instituut voor de Verkeersveiligheid. De
‘zomerbob’ in Malle bleek doeltreffend:
maar twee procent van de gecontroleerde
bestuurders had te veel gedronken. Maar
dat kan nog beter: op naar nul procent!

Straffe ambtenaren

De personeelsleden van gemeente en

Bestuurslid Karin Van Eyndhoven bij de
‘zomerbob’-affiche.

OCMW kwamen de afgelopen maanden
meermaals positief in het nieuws. Zij
hadden collega’s uit steden en gemeenten
van de provincie uitgedaagd in ‘de
strafste ambtenaar’. De competitie was
creatief, vrolijk en grappig. Proficiat
aan onze ambtenaren die het initiatief
bedachten!
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De verandering werkt!
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VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen
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De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land
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Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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