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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

MALLE

Beste Mallenaar,

Half februari hebben onze 
leden het nieuwe lokale 
N-VA-bestuur voor de 
komende drie jaar verkozen. 
Het resultaat is een sterke, 
aangename en enthousi-
aste groep bestuursleden. 
Samen met onze mandata-
rissen zullen zij erop toezien 
dat onze gemeente krijgt 
wat ze verdient.

Met volle goesting zal ik 
tijdens deze periode onze 
groep trekken en erover 
waken dat het positieve 
werk van de voorbije jaren 
wordt verdergezet. 

Het ambitieuze bestuurs- 
akkoord dat we samen  
met onze coalitiepartners  
onderhandelden, brengt 
vele uitdagingen. Samen 
met u willen wij onze 
schouders hieronder zetten. 
Voor een mooier Malle, voor 
een beter Malle, waar het 
fijn wonen en werken is.

Dirk Gerinckx  
Voorzitter N-VA Malle

N-VA Malle kiest nieuwe 
bestuursploeg (p. 2) 

Op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese 
verkiezingen. Vlaams Parlementslid en schepen 
in Schilde Kathleen Krekels (50) is opnieuw 
kandidaat voor het Vlaams Parlement. Zij staat 
op plaats 9 van de lijst van Bart De Wever. Haar 
medewerkster Sanne Van Looy (28), schepen en 
over drie jaar burgemeester van Malle, staat op 
plaats 12 van de Kamerlijst, die getrokken wordt 
door Jan Jambon. “We zijn vastbesloten om  
elkaar te versterken, net zoals we dat de afgelopen 
jaren hebben gedaan. We gaan onze regio op de 
kaart zetten. Ook in Brussel.” 

In het bureau dat de Kempense dames in Brussel 
delen, wordt er druk gewerkt aan het Vlaams 
onderwijs. Kathleen is de spreekbuis van  
leerlingen, leerkrachten en directeurs in het 
Vlaams Parlement, Sanne haar rechterhand  
achter de schermen. “Kathleen is een warme 
vrouw die elke bezorgdheid, klein of groot,  
ter harte neemt. Daar neem ik een voorbeeld 
aan”, zegt Sanne. Ook Kathleen is, ondanks  
haar strijd tegen borstkanker, vastberaden  
voor de campagne. “De komende maanden  
samen campagne gaan voeren is de kers op  
de taart van een goede samenwerking. Samen 
sterk op de twee niveaus”, zegt Kathleen. 

Samen voor toponderwijs in Vlaanderen
Kathleen en Sanne willen vanuit de twee  
parlementen werken aan een beter Vlaanderen, 
aan toponderwijs voor onze Vlaamse jongeren. 
“Vlaanderen is een kenniseconomie. En in een 
kenniseconomie is de massa in ons hoofd de 
belangrijkste grondstof. Ik wil mijn werk voor het 
onderwijs heel graag verderzetten in het Vlaams 
Parlement”, zegt Kathleen. “Een aantal bevoegd-
heden over onderwijs zitten nog federaal. De 
leerplicht bijvoorbeeld. Door de leerplichtleeftijd 
te verlagen naar vijf jaar wil ik ervoor zorgen dat 
kleutertjes die thuis onvoldoende Nederlands 
spreken, de taal in de kleuterklas kunnen leren 
en zo naar de lagere school kunnen gaan zonder 
taalachterstand”, vult Sanne aan.

#teamKathleen&Sanne 

Kathleen Krekels en Sanne Van Looy 
slaan campagnehanden in elkaar voor 
Vlaamse en federale verkiezingen

Aftrap verkiezingscampagne met Bart De Wever
Vrijdag 3 mei om 20 uur. Feestzaal KFC Eendracht, Westmallebaan 138, Zoersel
Mis het niet! Bart De Wever komt de verkiezingscampagne in de Voorkempen aftrappen. 
Dit is een organisatie van N-VA Schilde, Malle, Zoersel, Zandhoven, Brecht, Ranst en  
Wijnegem. Inschrijven is nodig want de plaatsen zijn beperkt. Stuur voor 1 mei een  
mailtje naar sanne.vanlooy@n-va.be met vermelding van uw naam en gemeente.
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Interesse in ons bestuursakkoord? Neem zeker een kijkje op www.n-va.be/malle

N-VA Malle kiest nieuwe bestuursploeg

Met Dirk Gerinckx als nieuwe afdelingsvoorzitter, Jan Maes als nieuwe ondervoorzitter en een heleboel enthousiaste bestuursleden gaat 
de lokale N-VA verder aan de slag. Het N-VA-bestuur is in de eerste plaats een klankbord voor de mandatarissen in de gemeente- en 
OCMW-raad. En met het ambitieuze bestuursakkoord wil dat vooral zeggen dat er veel werk op de plank ligt. Voor ons mooie Malle!

Jonas Jansen wordt het nieuwe gezicht van de jongerenwerking. Peter Lacante blijft secretaris. Daarnaast zetelen ook in het bestuur:  
Els Raeves, Dirk Lingier, Jorik Lauryssen, Danny Van Looy, Karin Van Eyndhoven, Beatrix Knaepkens, Siegfried Laenen, Daniëlle  
Verdonck, Rudi Van den Langenbergh, Sonia Van Hoof, Herbert Van Oostveldt, Jan Jacobs, Chantal Stoffelen, Patrick Verhamme, 
Sanne Van Looy, Wouter Patho, Mieke Vermeyen, Dries De Vry, Eddy Smits en Dave Hermans.

Meer voor Malle
‘Meer voor Malle!’ Dat is de titel van het ambitieuze bestuursakkoord dat de N-VA samen met haar  
coalitiepartners schreef. Het akkoord is ons kompas doorheen de bestuursperiode en dient als leidraad  
voor het meerjarenplan 2020-2025. Het uitgangspunt daarbij is om nóg meer voor Malle te doen om  
van onze gemeente een nóg betere plaats te maken om te leven, te wonen en te werken. 

Onze twee schepenen in het bestuur zijn alvast enthousiast. Voor schepen van  
Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Wonen Sanne Van Looy is dé grote inzet de dorps-
kernvernieuwing van Westmalle. “We hebben de touwtjes in handen om te werken aan 
een succesvol project met een maatschappelijke meerwaarde waarin al onze ruimtelijke  
principes worden samengevat: verdichting, vergroening en plaats voor een bruisend  
leven. Een dorpskern is als een woonkamer van onze gemeente en die richten we met 
zorg in.”

Haar collega Wouter Patho, schepen van Armoedebestrijding, Sociaal Beleid en Milieu 
& Klimaat ziet in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen een absolute prioriteit. 
“Nog te veel Mallenaren groeien op of verkeren in armoede. We moeten nog meer 
de baan op om armoede proactief op te sporen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor 
eenzaamheid, die andere uitdaging die op het bord ligt. Malle heeft een ijzersterke 
reputatie als zorggemeente en dat moet absoluut zo blijven.”
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Lange Dreef in Oostmalle wordt in ere hersteld
Bij een inspectie van een beuk in de Lange Dreef werd houtrot vastgesteld. Ook 
andere bomen waren ziek. Dertien bomen moesten jammer genoeg meteen worden 
gerooid. Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de Lange Dreef 
in ere te herstellen. Nog in dit najaar zal worden overgegaan tot heraanplantingen 
én zullen lege plaatsen, waar de afgelopen jaren bomen verdwenen, worden aange-
vuld. “Het is echt onze bedoeling om hiermee het groene karakter en het dreefeffect 
te versterken”, zegt schepen Wouter Patho. “Want onze landelijke ‘Lange Dreef ’ heeft 
haar naam niet gestolen. Ze moet opnieuw een prachtige dreef worden.”

Sint-Jobbaan wordt veiliger
In ons mobiliteitsbeleid staat de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker het  
hoogst op onze prioriteitenladder. De eerste maatregel van kersvers mobiliteits- 
schepen Sanne Van Looy komt dan ook ten goede aan fietsers en wandelaars. 

Op de Sint-Jobbaan, vanaf het kruispunt met de de Geuzenstraat en de gemeente-
grens met Brecht, loopt een zandweg naast het bos. Het is een route die vaak gebruikt 
wordt door fietsers, lopers, wandelaars … Met de auto mocht je er 70 km/u rijden. 
“En ook al was dat amper mogelijk door de structuur van de weg, toch is het goed 
dat we de snelheid beperken tot een aanvaardbaar aantal kilometers per uur, zodat de 
veiligheid op de fiets- en wandelroute wordt gegarandeerd”, aldus Sanne Van Looy. 

Sanne Van Looy, schepen van Mobiliteit

Dopjes voor het goede doel Onze afdeling heeft, op initiatief van Sonia Van Hoof, 
Dirk Van Giel en Dirk Lingier, het nieuwe jaar goed 
ingezet. Met 15 kilogram kurken stoppen en 60 kilogram 
plastic dopjes trok een delegatie naar het kurkatelier van 
Monnikenheide (De Werkplaats in Malle) en naar Huize 
Walden. Het was de opbrengst van een inzamelactie in 
het pop-upsecretariaat dat we naar aanleiding van de 
verkiezingscampagne in het centrum van Westmalle 
hadden. Met onze actie wilden we mensen sensibiliseren 
om hun kurken en dopjes niet weg te gooien, maar naar 
verzamelpunten te brengen. Vandaag gaat slechts  
18 procent van de kurken naar een kurkatelier. Dat is 
jammer, want kurk is een prima grondstof voor innova-
tieve en duurzame producten zoals isolatiemateriaal. En 
daarnaast levert het ook werk aan de bewoners van 
Monnikenheide.  
Een win-win, zeg maar!

Geslaagde nieuwjaarsreceptie
Na een spannende verkiezingscampagne was het dan eindelijk tijd om het 
glas te heffen op het nieuwe jaar 2019 en de nieuwe bestuursperiode. Al onze 
grootste toekomstdromen en meest ambitieuze idealen hebben we mogen in-
ruilen voor grootse toekomstvoorstellen en nog ambitieuzere plannen. In het 
bijzijn van Vlaams minister Ben Weyts klonken we op de mooie toekomst 
voor onze gemeente. Leve Malle!

Wouter Patho, schepen

3



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Antwerpen (Wilrijk)

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Antwerpen (Deurne)

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig vicepremier, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


