N-VA Malle wenst u prettige
feesten en een prachtig 2019!

MALLE
  malle@n-va.be I

www.n-va.be/malle I jaargang 2018 I nr. 4 I december

V.U.: SANNE VAN LOOY, ANTWERPSESTEENWEG 277 BUS 4, 2390 MALLE

2 375 keer bedankt!
14 oktober 2018 is een dag die nog
lang zal blijven nazinderen. Het
burgemeesterschap veranderde van
de ene op de andere dag van een
droom in een realiteit. Over drie jaar
word ik de jongste en meteen de eerste
vrouwelijke burgemeester van Malle.
Dat resultaat was maar mogelijk
dankzij een sterke ploeg. Als lijsttrekker
ben ik dan ook enorm dankbaar voor
het vertrouwen dat u als kiezer
in ons team stelde. 2 375 keer bedankt!
Besturen doen we niet alleen. We
bereikten een akkoord met DBM en
CD&V om de volgende zes jaar onze
mooie gemeente te besturen. We werkten een ambitieus bestuursakkoord uit
dat vertrekt van een langetermijnvisie
voor het Malle van morgen én overmorgen. We werken vanuit het respect voor
het Malle dat we van onze vorige
generaties kregen en met nieuwe
plannen om onze mooie gemeente
nog beter en mooier te maken voor ons
nageslacht.
In februari 2019 organiseert de lokale
N-VA-afdeling bestuursverkiezingen.
Ieder N-VA-lid dat gebeten is door de
politieke microbe is zeer welkom om
onze ploeg te versterken. Ik heb de
afgelopen drie jaar het voorzitterschap
van de N-VA-afdeling met veel plezier
op mij genomen. Met de nieuwe
uitdagingen in het vooruitzicht geef ik
het voorzitterschap graag uit handen
aan een nieuwe voorzitter.
Ik wens u allen fijne
feestdagen en een goede
start van het nieuwe jaar!
Sanne Van Looy
Voorzitter N-VA Malle

Maak kennis met de
mandatarissen van de N-VA

Met Sanne, Wouter, Mieke, Peter, Dirk en Dries kiest de N-VA zowel voor continuïteit als
voor vernieuwing en sturen we naast frisse ideeën ook ervaring naar de gemeenteraad. In dit
huis-aan-huisblad komt u te weten wie uw aanspreekpunten voor de komende legislatuur zijn.

N-VA Malle klinkt op 2019 met Ben Weyts

Zondag 13 januari, 14 tot 17 uur

Sint-Martinuspastorij, Berckhovenstraat 11, 2390 Malle
Het N-VA-bestuur van Malle nodigt u uit om samen met onze
bestuursleden en mandatarissen te klinken op het nieuwe jaar.
We verwelkomen u graag op zondag 13 januari tussen 14 en 17
uur in de Sint-Martinuspastorij. We zorgen voor een hapje en een
drankje. Iedereen is welkom!

Nieuwjaarkezoete!
We staan dit jaar op 31 december op het plein te Oostmalle klaar om aan
alle kinderen een verrassing uit te delen. En natuurlijk vergeten we ook de
mama’s en papa’s niet.

Veilig thuis in een welvarend Malle
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Een nieuw gemeentebestuur staat in de startblokken
Op 2 januari 2019 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Zes N-VA’ers staan klaar om de eed af te leggen en om tijdens de komende bestuursperiode hun stempel op het beleid in Malle te drukken. Ondertussen stippelden we
ook een ambitieus bestuursakkoord uit. Elk van onze mandatarissen belicht zijn of haar belangrijkste focus.

De nieuwe N-VA-schepenen
Aan politiek doen is voor Sanne de manier bij uitstek om haar steentje bij te dragen aan ons mooie
Malle. Vanaf januari bepaalt ze als jongste schepen mee hoe het Malle van de toekomst eruit zal
zien. We kunnen daarvoor niet ambitieus genoeg zijn.
“We hebben Malle gekregen van de vorige generaties: een groene gemeente met fraaie landschappen
om naar te kijken. Een uitgesproken troef waar we doordacht mee moeten omspringen. Het is onze plicht
om Malle nog mooier en beter aan onze kinderen en kleinkinderen door te geven. Dat wil zeggen dat
we opnieuw ruimtelijk moeten ordenen, rekening houdend met de toekomstige uitdagingen, waarvan de
toenemende woonbehoefte er één is. We gaan versnippering tegen en zetten expliciet in op kernversterking met het kernversterkend project in Westmalle als kers op de taart. In ons woonbeleid zetten we in op
betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, met bijzondere aandacht voor jonge gezinnen uit onze eigen gemeente.

Sanne Van Looy
Schepen van Ruimtelijke Ordening,
Wonen en Mobiliteit

Uw N-VA-gemeenteraadsleden
Naast de twee schepenen maken Mieke Vermeyen, Peter Lacante, Dirk Gerinckx en Dries De Vry deel uit
van de gemeenteraad. Dirk wordt voorzitter van de gemeenteraad en Peter fractievoorzitter van de N-VA.

Dirk Gerinckx
Voorzitter gemeenteraad

Ruimtelijke ordening staat niet los van mobiliteit (en omgekeerd). Malle staat voor grote uitdagingen op het
vlak van mobiliteit. Die zullen we integraal aanpakken in een nieuw mobiliteitsplan. Vlot naar school, naar
het werk, naar de winkel of naar huis kunnen is belangrijk voor elke Mallenaar.”

Peter Lacante
Vlaams, sociaal en groen! Dat is Wouter Patho. Met een groot hart voor Malle is hij de komende zes
jaar opnieuw het gezicht van het lokaal sociaal beleid. Daarnaast neemt hij ook milieu en klimaat
voor zijn rekening.
“De afgelopen jaren leerden me waar onze echte uitdagingen op sociaal gebied liggen. Nog te veel
kinderen groeien op in armoede. Daarom geven we absoluut prioriteit aan ondersteuning van
kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Daarnaast moeten we het fenomeen van uithuiszettingen
een halt toe roepen. De medewerkers van de sociale dienst, een voor een absolute toppers, zullen in
de toekomst meer buitenkomen om armoede en eenzaamheid op te sporen en burgers te begeleiden
naar werk en een betaalbare woning. Onze gemeente is dé zorggemeente van de regio. Honderden
Mallenaren wonen of verblijven in zorginstellingen. Ons eigen woonzorgcentrum ter Bleeke is onze
gemeentelijke trots en moet dan ook een plek blijven waar mensen graag wonen én graag werken.

Wouter Patho
Schepen van Armoedebestrijding,
Welzijn & Zorg, Milieu & Klimaat

“Als toekomstig voorzitter van een opgewaardeerde gemeenteraad geef ik graag de start voor een legislatuur met inspraak en efficiënte communicatie. De noodzaak tot communicatie en participatie is duidelijk
en staat prominent ingeschreven in ons bestuursakkoord. Via tal van kanalen verspreiden we graag alle
nuttige info. Feedback nemen we indien mogelijk mee in onze besluitvorming. Zo kom ik, samen met onze
ganse enthousiaste ploeg, mijn verkiezingsbelofte na. Driemaal ja voor inspraak, efficiënte communicatie en
respect voor ieders waarden.”

“Een leefbaar, mooi en gezellig Malle, waar het goed is om thuis te zijn, is mijn wens voor iedere inwoner
van onze gemeente. Een fraai straatbeeld: daar zal ik de komende jaren op blijven hameren. We maken
werk van propere buurten door voldoende vuilbakken te plaatsen en doen een beroep op de verantwoordelijkheid van iedereen om Malle mooi en proper te houden.”

Fractievoorzitter

Mieke Vermeyen

Het groene en landschappelijke karakter is een grote troef en dat moet zo blijven. Natuur vlakbij is een
basisrecht voor alle Mallenaren. Het gemeentebestuur moet biodiversiteit versterken en onze kernen
vergroenen én proper houden. De komen zes jaren maken we samen werk van een duurzaam en
klimaatvriendelijk Malle.”

Dries De Vry

“Ik wil me blijven inzetten voor de steeds groter wordende groep ouderen. Ik vind het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. In dat verhaal speelt mantelzorg een cruciale rol. Mantelzorgers
verdienen alle respect en ondersteuning. Daarvoor is een gemeentelijke mantelzorgpremie een nuttig
instrument. Ook blijven we inzetten op acties die eenzaamheid detecteren en doorbreken. Evengoed speelt
het mobiliteitsbeleid in op de noden van ouderen. Voetgangerscirkels zorgen ervoor dat ouderen en mensen met een handicap winkels en openbare gebouwen kunnen bereiken. Dat blijf ik op de voet volgen.”

“Ik ben de nieuwkomer bij de N-VA-fractie in de gemeenteraad. Ik ben beroepsmatig en vrijwillig brandweerman en zeer geëngageerd in het verenigingsleven. De gemeente Malle is een gemeenschap die aan elkaar
hangt en dingen in beweging zet. De komende jaren zal ik er dan ook op toezien dat Malle blijft investeren
in een sterk uitgebouwd verenigingsleven met aandacht voor de vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers geen
verenigingen. Op mij kan je altijd rekenen.”

Hinderlijke aspecten windturbines eerst grondig onderzoeken

Werken in Oostmalle staan voor op schema

De mogelijke komst van windturbines in Malle is brandend actueel. De gemeente is niet bevoegd om een vergunning af te leveren
voor de bouw van windmolens, maar formuleert wel een advies. En we adviseren enkel positief als kan worden aangetoond dat de
windturbines een verwaarloosbare impact hebben.

Met veel plezier zien we dat de werken aan de doortocht in Oostmalle goed vooruitgaan. Het
dorpsplein is zo goed als klaar en vroeger dan voorzien wordt er gestart met de heraanleg van de
Hoogstraatsebaan.

Principieel zijn we voorstander van alternatieve energie. Zonder
energie gebeurt er immers niets. Goed nadenken over hoe en met
welke bronnen we in de toekomst onze energie willen opwekken,
is belangrijk voor de toekomst. N-VA Malle wil meebouwen aan
een duurzaam en klimaatvriendelijk beleid, en is dus initiatieven genegen die groene energie opwekken. Maar windturbines

Het bestuur van N-VA Malle dankt daarvoor uitdrukkelijk al wie betrokken is bij de wegenwerken.
Daarnaast doen we ook een oproep om onze lokale ondernemers niet te vergeten. Zij ondervinden de
grootste hinder van de werkzaamheden. Steun hen door lokaal aan te kopen: goed voor onze lokale
economie en het milieu.
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hebben mogelijk ook een impact op de omgeving: de slagschaduw van de wieken, de beeldkwaliteit, de geluidsproductie,
de veiligheid. Voor N-VA Malle staat vast dat al die aspecten
vooraf grondig onderzocht moeten worden. Pas dan kunnen we
de komst van de drie windturbines steunen.

Dries, Mieke en Peter op het heraangelegde dorpsplein in Oostmalle.

www.n-va.be/malle

Waarom de N-VA zich verzet tegen
het VN-migratiepact van Marrakesh
De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven.
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen,
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als
positief gegeven. Het opent de deur voor:
• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen
• Soepelere procedures voor gezinshereniging
• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen
• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

Lees meer op

“Charles Michel stapte
op het vliegtuig als
premier van de Zweedse
coalitie. Hij kwam terug
als premier van de
Marrakesh-coalitie
zonder democratische
meerderheid.”
N-VA-voorzitter Bart De Wever
na zijn ultieme oproep aan de
pro-Marrakeshpartijen.

www.n-va.be/migratiepact
Scan de QR-code en
surf snel naar de pagina
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