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Thema-avond
wonen

De gezellige dorpskern van Westmalle en het stralende weer zorgden ook dit jaar voor een
geweldige sfeer op de braderij. Inclusief Vlaamse Leeuw!

Vol goesting het nieuwe
jaar tegemoet!

Zaterdag 18 november
20 uur
Feestzaal De Notelaar
Lierselei 19, Oostmalle
Wonen, wat komt er allemaal
bij kijken? Daarover organiseert
N-VA Malle op zaterdagavond 18
november een sofagesprek. Vier
experten geven pasklare informatie en hun kijk op het thema
wonen, vandaag en morgen.
Onze eerste gastspreker is Dirk
Bauwens. Dirk is niet alleen de
burgemeester van Schilde-’sGravenwezel, maar heeft ook veel
ervaring als zelfstandig bankdirecteur. Samen met Dirk nemen
nog een architect en notaris
plaats in de sofa om antwoord te
geven op al uw vragen in verband
met wonen.
Het gesprek wordt in goede
banen geleid door niemand
minder dan onze eigen schepen
van Wonen Wouter Patho.
Hopelijk mogen we u op 18
november verwelkomen. Toegang
is gratis!

Juni eindigde met een verrassing om u tegen te zeggen. Aan het einde van
de gemeenteraad kondigde Paul Van Ham aan om voortaan als onafhankelijke ‘zonder politiek etiket’ te willen zetelen. Daardoor verandert er
het een en ander in het schepencollege. Eén ding blijft echter overeind: de
ambitie van de N-VA om zich iedere dag met volle goesting in te zetten
voor een beter Malle.
Paul blijft op papier schepen (met een wedde dus), omdat hij afstand weigerde te doen
van zijn mandaat, dat hij via de N-VA-lijst
verworven heeft. Het gemeentebestuur
verdeelde echter zijn bevoegdheden over de
andere schepenen.
Onze N-VA-ploeg blijft zich kortom met
minstens evenveel goesting en een groot
engagement inzetten voor u. Want er ligt

nog veel werk op de plank. De N-VAfractie is vastberaden om deze bladzijde
om te slaan en er volop voor te gaan.
Kakelvers schepen van Mobiliteit Mieke
Vermeyen heeft haar eerste slag al thuis
gehaald in de Slachterijstraat. Benieuwd
naar haar initiatief?
Lees zeker verder op pagina 2.

Fotowedstrijd
Wil u een kans maken op een leuke prijs? Laat ons dan
weten waar deze foto met bestuurslid Dirk Gerinckx is
genomen met een mailtje naar sanne.vanlooy@n-va.be.
Het meest accurate antwoord valt in de prijzen. Vergeet
zeker uw adres niet te vermelden.
Het juiste antwoord van de aprileditie was de inkomsthal
van het gemeentehuis van Malle.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

De Ganzenkuyl leeft!

Tijdelijke verkeersmaatregel
in de Slachterijstraat
Voor aanvang van het nieuwe
schooljaar nam het gemeentebestuur
maatregelen om de verkeersveiligheid
in de Slachterijstraat te verbeteren.

Een oase van rust, een stukje groen met bijzondere ecologische én historische waarde. Dat is de Ganzenkuyl, een
klein natuurgebiedje tussen de kmo-zone en het woongebied in de Kapelstraat en omgeving. OCMW-raadslid
en buurtbewoner Dave Hermans zet zich al enkele jaren
actief in om deze groene buffer toegankelijk te maken
voor de inwoners van Malle. Té weinig mensen kennen
nu immers deze ecologische parel.

Schepen Mieke Vermeyen (N-VA)
zag dat de dorpskern van Oostmalle
enorm lijdt onder de druk van bovenlokaal verkeer. Structurele ingrepen
op het terrein laten voorlopig op zich
wachten. Om de gekende verkeersdrukte ondertussen in goede banen
te leiden, wordt een proefopstelling
van verkeersremmende maatregelen
voorzien in de Slachterijstraat.

Malse Speelbabbel valt in de prijzen
Uit een lange lijst kandidaten won de
Speelbabbel, een initiatief van onze
gemeente, de Gouden Kinderschoen, een
prijs van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Het wekelijke
ontmoetingsmoment voor jonge ouders
met opvoedingsvragen groeide in korte
tijd uit tot een inspirerend voorbeeld in
de lokale strijd tegen kinderarmoede.

De Speelbabbel van Malle
inspireerde al verschillende
andere gemeenten, zegt schepen 		
Wouter Patho.

Het concept is eenvoudig. Iedere donderdagvoormiddag komen moeders (en enkele
vaders of grootouders) met kleine kinderen
samen in het Huis van het Kind. Onder
begeleiding van een zeer gemotiveerde
verantwoordelijke vinden de mensen er een

moment van rust en kunnen zij met lotgenoten praten over opvoedingsproblemen.
Het publiek is divers: ongeveer de helft is
kansarm, de andere helft is kansrijk. Het
op adem komen en overdragen van tips is
belangrijk. Gelijktijdig werkt de verantwoordelijke aan armoedebestrijding.
Bij signalen van armoede wordt de betrokkene discreet en respectvol in contact
gebracht met de sociale dienst van de
gemeente en kan persoonlijke begeleiding
opgestart worden. Op die manier werd al
verschillende keren armoede gedetecteerd
om vervolgens te worden aangepakt.

Gezocht: actieve senioren
voor alternatief woonproject
De open ruimte in Vlaanderen wordt schaars en prioriteiten op
vlak van ruimtegebruik en duurzaamheid veranderen. Daarom
denken we ook in Malle intensief na over alternatieve woonvormen. Voor een gloednieuw privé woonproject voor senioren
zoeken N-VA-schepenen Wouter Patho en Mieke Vermeyen mee
naar kandidaten.

Bent u de kandidaat die Mieke en Wouter zoeken?

In de Kasteellaan zijn er plannen voor een kleinschalig nieuwbouwproject met privé huurappartementen en gemeenschappelijke
ruimtes. Voor dit woonconcept speelde de gemeente leentjebuur bij de vzw Abbeyfield Vlaanderen. Die zal in samenwerking met
de medewerkers van de gemeente de woongroep vormen. Het samenlevingsmodel is erg populair in Scandinavië en de Angelsaksische landen, maar relatief nieuw voor Vlaanderen.
De oprichting van het huis, de voorbereidende activiteiten, de groepsbegeleiding van de kandidaat- bewoners zal ongeveer twee
jaar duren. In een eerste fase wordt onderzocht in hoeverre Mallenaren effectief interesse tonen in zelfstandig samenwonen.
Op dinsdag 26 september en donderdag 9 november organiseert de gemeente hierover een infosessie in Dienstencentrum de Ring,
telkens om 19 uur. U bent van harte welkom!

malle@n-va.be
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3

Vlaamse subsidie voor Malse jeugdverblijven
Vlaams minister Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen ruim 1 miljoen euro in 53 erkende jeugdverblijven verspreid
over heel Vlaanderen. Daar plukken ook de jeugdverblijven van
Malle de vruchten van. Zij krijgen een financiële impuls van
bijna 26 000 euro.
Minister Weyts trekt 12 761 euro uit voor de gebouwen van
Heibrand. Daarmee kunnen de uitbaters investeren in de toegankelijkheid en brandveiligheid van hun infrastructuur. De jeugdverblijven van Drieboomkensberg krijgen een subsidie van 13 211
euro voor brandveiligheidswerken. Dat is nodig volgens N-VA-gemeenteraadslid Beatrix Knaepkens, tevens vrijwilliger bij Toerisme Malle: “Door de infrastructuur te moderniseren, worden de
verblijfplaatsen toegankelijker maar bovenal een stuk veiliger. Dat
is van groot belang in jeugdlokalen.”

Sanne Van Looy en Beatrix Knaepkens
zien veel toeristische troeven.
Ook N-VA-raadslid Sanne Van Looy vindt de investeringen een
goede zaak: “Jeugdtoerisme is een grote troef voor Malle. Twee
derde van het grondgebied van Malle bestaat namelijk uit bos.
Daarmee is onze gemeente dé ideale locatie voor jeugdkampen.”

Malle trekt kaart van sociale economie
Het OCMW van Malle startte in augustus met een project om Mallenaren, die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt, intensief
te begeleiden. Het traject moet uiteindelijk resulteren in tijdelijke of vaste tewerkstelling of een kwalificerende opleiding. Schepen en
OCMW- voorzitter Wouter Patho is ervan overtuigd dat duurzaam werk de beste garantie vormt tegen armoede en isolement: “Ik
hoop dat de Mallenaren die deelnemen aan het project een nieuwe start kunnen vinden.” Het project krijgt steun van het Europees
Sociaal Fonds Vlaanderen en het intergemeentelijk samenwerkingsverband SELAB (Sociaal Economisch Laboratorium).

Sprokkels
N-VA Malle fleurt Vlaamse feestdag op

Traditiegetrouw waren de bestuursleden van N-VA Malle
weer vroeg op pad op onze Vlaamse feestdag. We trakteerden
elke Mallenaar die de Vlaamse Leeuw liet wapperen op 11 juli
op een zonnige bloem. Op Vlaanderen!

Cijfer in de kijker

43

Van 2013 tot 2016 werden
er 43 GAS-boetes uitgeschreven voor loslopende
honden. Dat cijfer toont
volgens Peter Lacante aan
dat er wel degelijk wordt
opgetreden tegen honden
die niet aan de lijn lopen.

Loslopende honden zijn
niet alleen hinderlijk voor
wandelaars, lopers en
andere recreanten, maar
vormen ook een gevaar
voor de natuur. Naast loslopende honden behoren
ook wildplassen en geluidshinder tot de top drie
van Malse GAS-boetes.

Gezocht: uw mening!
Met het project ‘geWOONtebreker’ willen de provincie Antwerpen, de gemeente Malle, Trizone en
Treecompany samen met u nadenken over wonen in
het Malle van morgen.
Hoe kunnen we het traditionele wonen doorbreken
en met meer mensen op een kleinere ruimte wonen?
En hoe behouden we daarbij het landelijke en groene
karakter dat zo eigen is aan onze gemeente?
Via het interactieve onderzoek op de website
malle.gewoontebreker.be kan u ons laten weten
hoe u kijkt naar het wonen van de toekomst.

www.n-va.be/malle

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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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