Huisdiersticker helpt dieren in geval van nood (p. 2)

Laat je fiets gratis labelen (p. 3)
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Beste Mallenaar,
Onze gemeente had de afgelopen
maanden heel wat leuks in petto.
Naast de traditionele lenteactiviteiten,
vierden we het 175-jarig bestaan
van de Scherpenbergmolen. Het doet
plezier om zoveel Mallenaren bij elkaar
te zien. Onze gemeente vormt een
hechte gemeenschap. Dat willen we
blijven koesteren en versterken.

N-VA Malle stelt eerste tien
kandidaten voor

De N-VA werkt intussen keihard aan
het Malle van morgen en overmorgen.
In dit huis-aan-huisblad komt u te
weten wat de pijlers van de N-VA-visie
zijn.
Wilt u ons programma ondersteunen
en mee uitdragen? Heeft u een plaatsje
in uw voortuin of elders waar we een
verkiezingsbord kunnen plaatsen?
Neem gerust contact op met
sanne.vanlooy@n-va.be
Sanne Van Looy
Voorzitter
N-VA Malle

Meer weten over
N-VA Malle?

V.l.n.r.: Carol Verhaegen, Dries De Vry, Mieke Vermeyen, Els Raeves, Sanne Van Looy, Jan Maes,
Wouter Patho, Dirk Gerinckx, Sonia Van Hoof, Peter Lacante en Beatrix Knaepkens.

Sanne Van Looy en Wouter Patho, het lijsttrekkersduo van de N-VA in
Malle, lanceren de namen van de top tien waarmee de partij in oktober
naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. De twee zijn fier op een lijst die
een gezond evenwicht bewaart tussen beide deelgemeenten, tussen bekende
en nieuwe gezichten en uitdrukkelijk streeft naar een vervrouwelijking en
verjonging van het politieke landschap in Malle.
Nummer drie is huidig schepen Mieke
Vermeyen. Dirk Gerinckx is leerkracht
en staat op plaats vier. De drie volgende
kandidaten Sonia Van Hoof, Dries De Vry
en Beatrix Knaepkens hebben hun strepen
verdiend in het vrijwilligersleven in Malle.
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Zelfstandige ondernemers Jan Maes en Els
Raeves staan op plaatsen acht en negen.
Met Carol Verhaegen, jonge moeder en
werkzaam in het bedrijfsleven van Malle, is
de top tien rond. Gemeenteraadslid Peter
Lacante zal de lijst duwen.

N-VA op de braderij
De traditie wil dat wij de braderij geel
kleuren. Op vrijdag 29 juni vindt u onze
tent en vlaggen terug op de Antwerpsesteenweg in Westmalle. Wij zorgen
uiteraard voor een hapje en een drankje.

Veilig thuis in een welvarend Malle
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Zeven speerpunten voor Malle

Een krachtige
gemeente in dienst
van 15 000 Mallenaren
•G
 een belastingverhoging
• Informatie- en participatiemomenten bij de start van
grote projecten
• Invoeren van gemeenteraadscommissie ruimtelijke
ordening en mobiliteit

Een warm beleid dat
mensen sterker maakt

• Strijd tegen armoede en
vereenzaming is prioritair
• Werk als garantie tegen
armoede
• Verenigingsleven optimaal
ondersteunen

Opnieuw ruimtelijk
ordenen

Vlot en veilig verkeer
voor iedereen

• Kwaliteit van projecten
primeert: duurzaam,
kernversterkend en groen

• Verkeersveiligheid
dorpen en schoolomgeving
is prioriteit

• Woonuitbreidingsgebied
afbouwen

• Fietspaden en trage wegen
uitbouwen

• Betaalbaar wonen
garanderen

• Realiseren van een
kwaliteitsvolle ringweg
voor leefbare dorpskernen

Een groen en
diervriendelijk Malle

Veilig en gezellig Malle

Waar rust en bedrijvigheid echt samengaan

• Landelijk karakter
versterken

• Streng maar billijk
GAS-beleid

• Aantrekkelijke dorpscentra
maken ons trots

• Een hart voor dieren

• Gemeentelijke
weekendploeg houdt
dorpscentra proper

• Waarderen van eigen
kmo-zone

• De vervuiler betaalt

• Klaarheid scheppen over
stortplaats Repaq

• Horeca en middenstand
ondersteunen
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Huisdiersticker informeert over
aanwezigheid dieren in geval van nood
In een op de vijf Vlaamse huishoudens loopt een hond rond en in een op vier
een kat. De Gemeentemonitor geeft aan dat er in Malle 6 093 huishoudens
zijn. Als we die cijfers doortrekken, wil dat zeggen dat er 1 219 gezinnen met
een hond en 1 523 gezinnen met een kat in Malle zijn. Elk jaar worden dieren
het slachtoffer van een woningbrand, CO2-vergiftiging of wateroverlast.
Daarom wil gemeenteraadslid Sanne Van Looy dat de gemeente intekent op
de Vlaamse huisdierensticker, die in noodgevallen
in één oogopslag informeert over de aanwezigheid
van dieren. De dierensticker kan niet alleen een
dierenleven redden, maar
komt ook ten goede aan de
veiligheid van de brandweer. Zo worden ze immers
geïnformeerd over mogelijk
in paniek geslagen beestjes. Sanne Van Looy, gemeenteraadslid
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N-VA Malle zet haar
sportiefste beentje
voor. Op de Urban
Run en de 10 Miles
van Malle stond een
enthousiaste N-VAploeg aan de start- én
eindmeet!

N-VA Malle luistert! In de maanden april, mei en
juni komen onze bestuursleden en mandatarissen tijdens de wijkbabbels luisteren naar wat er
leeft in de verschillende buurten van Malle.

De woonmeter: kleine ingrepen
met impact op mens en milieu
In het kader van het lokale klimaat- en woonbeleid kocht het gemeentebestuur 120 woonmeters aan. Hiermee begeleiden we de meest kwetsbare
Mallenaren naar een voordeliger en meer duurzaam energieverbruik. En
dat is goed nieuws, volgens woonschepen Wouter Patho.
Het ganse project kadert in een lokale aanpak van de klimaatopwarming.
Ook lokale en regionale overheden engageren
zich vrijwillig om de energie-efficiëntie en het
gebruik van duurzame energiebronnen op hun
grondgebied te verhogen. Een gemeente geeft
best zelf het voorbeeld en maakt de eigen
burgers bewust van de problematiek.

Laat je fiets gratis labelen

Provincieraadsverkiezingen

In het jaarverslag van de lokale politie Voorkempen las
gemeenteraadslid Peter Lacante interessante gegevens over
onze gemeente. Zo daalde het aantal inbraakpogingen vorig
jaar met 15 procent, maar werden er meer fietsen gestolen.
Peter roept daarom op om je fiets gratis te laten labelen bij
de politie. Daarnaast leren de cijfers dat er nog meer gebruik
gemaakt kan worden van gemeentelijke administratieve sancties.
Die GAS-boetes zijn nuttig om kort
op de bal te spelen bij kleine en vervelende inbreuken zoals loslopende
honden.

Op 14 oktober kiest u niet alleen een nieuw gemeentebestuur, maar ook een nieuw provinciebestuur. Gedeputeerde Luk Lemmens stond de afgelopen legislatuur
aan het roer van een grondige afslanking van de provincies. In de toekomst zal het provincieniveau vooral
focussen op grondgebonden bevoegdheden, zoals de
aanleg van fietsostrades. Huidig
voorzitter van de provincieraad Kris Geysen uit Brecht is
opnieuw kandidaat-provincieraadslid voor de N-VA, net
zoals Heidi Piette uit Zoersel.

Peter Lacante, gemeenteraadslid

Luk Lemmens, gedeputeerde

Wouter Patho, schepen van Wonen
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Haal de Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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