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Beste Mallenaar,
14 oktober 2017 is ondertus-
sen gepasseerd. We staan 
nog minder dan een jaar voor 
de lokale provincieraads- en 
gemeenteraadsverkiezingen. Het 
lokale afdelingsbestuur is achter 
de schermen al volop bezig met 
de voorbereidingen ervan. Voelt u 
het politieke beest ook kriebelen? 
Neem gerust contact met ons op!

Onze mandatarissen blijven 
ondertussen actie ondernemen 
voor de Mallenaren. In deze 
editie komt u meer te weten over 
het tevredenheidsonderzoek in 
ons woonzorgcentrum, de dia-
betescampagne, de besparende 
energiemaatregelen, de resulta-
ten van de snelheidsmetingen, 
de dodehoekeducatie en wonen 
in Malle. Met de solidariteitsactie 
voor Catalonië laat N-VA Malle 
zien dat ons politieke hart ook 
internationaal klopt.

Namens het N-VA-bestuur wens 
ik u een fantastisch 2018!

Sanne Van Looy
Voorzitter N-VA Malle

Opnieuw goede punten voor ter Bleeke
De VRT-reportage over de wantoestanden in privérusthuizen gaf 
aanleiding tot een emotioneel en fundamenteel debat over zorg. Het 
kan echter ook anders. In een recent extern tevredenheidsonderzoek 
scoorde ons woonzorgcentrum goede punten. Een absolute opsteker 
voor medewerkers en vrijwilligers!

Voor schepen Wouter Patho en 
OCMW-raadslid Dave Hermans tonen 
de resultaten aan dat een woonzorgcen-
trum wel degelijk een warme thuis kan 
zijn. Zorg en welbevinden zijn in even-
wicht. En dat mag gezegd worden! In 
ons huis, met 60 bewoners, kent iedereen 
elkaar en legt het team van medewerkers 
en vrijwilligers de kwaliteitslat hoog. 
De professionaliteit van onze medewer-
kers wordt gestimuleerd door vorming, 
multidisciplinaire samenwerking en 
referentiewerking rond maaltijden, 
mondzorg, dementie, diabetes, pijnbe-
strijding, kwaliteitszorg, zorghouding en 
palliatieve zorgen.

Het organiseren van een tevredenheids-
onderzoek is hét middel bij uitstek om 
bewoners zowel inspraak- als evalua-
tiemogelijkheden te geven. Sinds 2008 
worden alle nieuwe bewoners zo’n zes 
maanden na hun opname geïnterviewd. 

Uit de resultaten blijkt dat onze bewo-
ners zeer tevreden zijn over de kwaliteit 
van de maaltijden en de zorg door het 
personeel. Een deel van de bewoners 
wenst meer deel te nemen aan activitei-
ten en meer bezoek te ontvangen. 
Een opmerking die we ter harte moeten 
nemen. Niet uitsluitend als bestuur, 
maar ook als lokale leefgemeenschap. 
Eenzaamheid en isolement zijn heden-
daagse kwalen waartegen slechts één 
remedie bestaat: aanwezig zijn!

  Schepen Wouter Patho en OCMW-raadslid Dave Hermans.

De winnaar van de septembereditie kreeg een Mals mandje voor 
het juiste antwoord (de methodeschool Didasco gevestigd in de 
Begonialaan te Oostmalle). Wilt u ook kans maken? Dan willen 
wij van u weten waar deze foto met bestuurslid Dries De Vry is 
genomen. Stuur ons het antwoord naar sanne.vanlooy@n-va.be. 
Het meest accurate antwoord valt in de prijzen. Vergeet zeker uw 
adres niet te vermelden.

Fotowedstrijd

N-VA
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alle wenst u 
een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Malle wenst u fijne feestdagen!
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Welzijnsschepen Wouter 
Patho trapt de week van 
de diabetes op gang
En dat mag u letterlijk nemen! OCMW-voorzitter 
Wouter Patho trapte samen met zijn collega Katrien 
Schryvers uit Zoersel de actieweek rond diabetes op 
gang met behulp van een ‘sappentrapper’. 

Met een aantal concrete acties willen de OCMW’s van Malle en 
Zoersel diabetes uit de taboesfeer halen. De aanleiding daar-
voor is Wereld Diabetes Dag op dinsdag 14 november. Diabetes 
is een chronische aandoening waarbij het suikergehalte in het 
bloed te hoog is. Het gevolg van de ziekte is schade aan hart- en 
bloedvaten, nieren en ogen. Om diabetes een stap voor te zijn, 
of om de ziekte onder controle te houden, zijn sensibiliserende 
acties nodig. Een gezondere levensstijl die berust op gezonde 
voeding en beweging is onontbeerlijk.

En daarmee voegen de OCMW-voorzitters de daad bij het 
woord. Met deze uitnodiging voor de sappentrapper willen 
beiden de inwoners van Malle en Zoersel stimuleren om al 
trappend fruit te persen en zo een gezonde smoothie te maken. 

Resultaat flitsmarathon

Meer dan vijf procent van 
de bestuurders rijdt te snel
Overdreven en onaangepaste snelheid blijft een van de 
hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen op de weg. 
In oktober werd daarom een flitsmarathon gehouden om 
bestuurders bewust te maken van hun snelheid en de daar-
mee samenhangende verantwoordelijkheid. In totaal werden 
in Malle 1 644 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 88 in 
overtreding waren, iets meer dan vijf procent. Dat resultaat 
moet beter. Al zijn schepen van Mobiliteit Mieke Vermeyen en 
politieraadslid Peter Lacante tevreden dat overdreven snel-
heid onder de aandacht wordt gebracht. Sensibiliseringsacties 
werpen wel hun vruchten af en moeten absoluut georganiseerd 
blijven worden.

Dodehoekeducatie
Iedereen op straat is weggebruiker en dus kwetsbaar in het 
verkeer. Via kleine en grote infrastructurele maatregelen 
zorgt het gemeentebestuur van Malle voor verkeersveilige 
omgevingen. Minstens even belangrijk is de kennis van 
voorrangsregels, verkeersborden en bewustwording van de 
gevaren op straat. Jammer genoeg gebeurden er recent nog 
twee dodelijke dodehoekongevallen in Malle.

Elk steentje dat bijdraagt om het aantal verkeersslachtoffers 
te doen dalen, is van levensbelang. Daarom organiseerde de 
gemeente Malle, in samenwerking met de verkeersdeskundi-
gen van de politiezone Voorkempen, een verkeerseducatieve 
opfrissingscursus rond de wegcode en de gevaren van de dode 
hoek. Schepen Wouter Patho verzorgde het welkomstwoord. 

  OCMW-voorzitter Wouter Patho en zijn collega Katrien 
Schryvers uit Zoersel trapten de actieweek rond diabetes op gang.

  Schepen van Mobiliteit Mieke Vermeyen en politieraadslid 
Peter Lacante.

N-VA Malle wenst  
u een prettige Kerst!
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Groene en betaalbare  
energie voor Mallenaren
De gemeente ondersteunt de Mallenaren om de energiefactuur 
groen en betaalbaar te houden. Inwoners uit Malle konden zich 
onlangs nog inschrijven voor de groepsaankoop duurzame 
energie van de provincie Antwerpen. Gemeenteraadslid Beatrix 
Knaepkens is tevreden dat gezinnen via de gezamenlijke aankoop 
kunnen besparen op hun energiefactuur. Niet alleen is de groeps-
aankoop beter voor ieders portemonnee, maar het is ook goed 
voor het milieu. En omdat de provincie de kopers stap voor stap 
begeleidt, van vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap 
naar een voordeliger energiecontract, is het ook erg laagdrempelig.
Schepen van Energie en OCMW-voorzitter Wouter Patho 
benadrukt vooral het belang van de toegankelijkheid van 
groene en betaalbare energie. Het sociaal huis van de gemeente 
ondersteunt zo goed als mogelijk de Mallenaren die met hoge 
energiefacturen worstelen. Daarnaast hebben gezinnen met 
beperkte middelen ook recht op een verwarmingstoelage of op 
een minimale levering gas.

N-VA informeert Mallen- 
aren over wonen in Malle 
vandaag en morgen
Op zaterdag 18 november organiseerde N-VA 
Malle haar jaarlijkse thema-avond. De afdeling 
richtte zich op een erg actueel thema: wonen. 
Malle is een van de pilootgemeenten van de 
provincie die procesbegeleiding krijgt voor een 
traject om samen met de inwoners te breken met 
woongewoonten.

De N-VA nodigde notaris Wouter Nouwkens, architect Gerd 
Van Zundert, bankdirecteur Dirk Bauwens en schepen van 
Wonen Wouter Patho uit om het publiek door het woon-
landschap van Malle te loodsen. Het panel van experten gaf 
antwoord op vragen over kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 
nu en in de toekomst.

Catalaanse politieke gevangenen krijgen steunbrieven uit Malle
Als lokale bestuurders behartigen we niet uitsluitend in eigen gemeente de democratische rechten en 
vrijheden. Met een briefschrijfactie naar de tien Catalaanse politieke gevangenen tonen de bestuursleden 
van N-VA Malle zich solidair met de Catalaanse burgers. Initiatiefnemers schepen Wouter Patho en afde-
lingsvoorzitter Sanne Van Looy volgen de ontwikkelingen in Catalonië van nabij op en waren in Barcelona 
tijdens het onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober.

De Catalaanse kwestie beroert elke democraat. Het Catalaan-
se referendum ging in essentie over de wil van een volk om 
zijn democratisch stemrecht te mogen uitoefenen. Maar wat 
een hoogdag voor de democratie moest zijn, is uitgemond in 
een compleet onaanvaardbare situatie. Tijdens het referen-
dum sprak ruim 90 procent van de stemmers zich uit voor de 
oprichting van een Catalaanse republiek. Als reactie nam de 
centrale regering in Madrid het zelfbestuur van Catalonië over 
en vervolgde hun verschillende politieke leiders. Tien politieke 
leiders werden opgesloten, president Puigdemont vluchtte naar 
Brussel en tal van rechtszaken werden opgestart. Het is echt te 
gek dat er in Europa burgers worden opgesloten om puur poli-
tieke redenen. Repressie en geweld mogen nooit een oplossing 
zijn voor een politiek conflict. Om aandacht te vragen voor het 
lot van de politieke gevangenen, worden vanuit heel Europa 
brieven met blijken van steun en solidariteit gestuurd.

  Met een briefschrijfactie vragen de bestuursleden van N-VA 
Malle aandacht voor het lot van de Catalaanse politieke 
gevangenen.

  Schepen van Energie en OCMW-voorzitter Wouter Patho en 
gemeenteraadslid Beatrix Knaepkens.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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