Veranderingen op til
bij de N-VA!
Met de burgemeesterswissel verschuift
er in de N-VA-fractie het een en ander.
Lees er meer over in dit huis-aan-huisblad!
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Beste Mallenaar,

Nieuws over de veranderingen die
er binnen onze fractie op til zijn, het
klimaatplan, buurtpunt De Blomme,
het inleefhuis en de trage wegen vindt
u verder in dit blad terug.
Op 31 december verwennen we de
nieuwjaarszangertjes op het plein in
Oost, 9 januari vieren we samen onze
nieuwe burgemeester, 22 januari
is er onze nieuwjaarsreceptie in het
Sint-Pauluszaaltje in West en op
7 februari organiseren we onze
driejaarlijkse bestuursverkiezingen.
Weer heel wat om naar uit te kijken.
In naam van onze N-VA-ploeg
voor straks alvast warme en fijne
feestdagen en een goede
start van het nieuwe jaar!

N-VA Malle

Trage wegen krijgen
eerste opwaardering

Met rasse schreden naderen we niet
alleen het einde van het jaar, maar ook
het einde van de eerste helft van deze
bestuursperiode. N-VA-schepenen
Sanne Van Looy en Wouter Patho
hebben, gesteund door onze mandatarissen en ons bestuur, al bergen
werk verzet. Hoog tijd dus voor een
tussentijdse evaluatie van ons bestuursakkoord. In een volgende editie gaan
we daar graag dieper op in.
Op 1 januari 2022 zal Sanne de burgemeestersfakkel overnemen van Harry
Hendrickx, die 27 jaar burgervader
was van onze gemeente. Wij willen
hem alvast bedanken voor zijn inzet en
de goede samenwerking en wensen
hem verder nog veel geluk toe.

www.n-va.be/malle

Dirk Gerinckx, Beatrix Knaepkens, Sanne Van Looy en Dries
De Vry gingen al op verkenning langs onze trage wegen.

Malle is een hechte gemeenschap met veel natuur. Ons dorp kent vele doorsteekjes,
akkerpaden en buurtwegen. Daardoor is Malle een echt wandelparadijs. Dat hebben
onze inwoners massaal ontdekt door de opeenvolgende lockdowns en beperkende
maatregelen. Mobiliteitsschepen Sanne Van Looy nam een aantal initiatieven om de
trage wegen in de kijker te zetten.
Een aantal trage wegen krijgen een eigen naam gekozen door onze inwoners. Zo kan u
vandaag in Malle Den Akker, het Tsjokkerspad, het Abdijpad, de Herendreef, de Kalverstraat en het Prinsenpad verkennen.
Op Den Akker ter hoogte van de Akkerstraat komt u meer te weten over deze typische
zandweg en hoe de verbinding in de Malse geschiedenis werd gebruikt. Een echte aanrader!
Veel meer kan u ontdekken tijdens een wandeling, die symbolisch het ‘Bindjespad’ heet,
omdat ze de dorpskernen via verschillende trage wegen verbindt.
Vlaams en groen!

Zaterdag 22 januari

Nieuwjaarsreceptie

Dirk Gerinckx
Afdelingsvoorzitter
Blokkeer alvast zaterdag 22 januari in uw agenda.
Dan vindt onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats
in het Sint-Pauluszaaltje. Meer informatie volgt!
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Gemeenteraad keurt klimaatplan goed
Terwijl wereldleiders globale doelstellingen en ambities formuleren, schreef klimaatschepen Wouter Patho aan een lokaal
klimaatplan voor Malle. Het plan werd in oktober goedgekeurd door de gemeenteraad.
We willen onze CO2-uitstoot fors verminderen tegen 2030. Concreet mag er dan in Malle
nog 53.000 ton uitgestoten worden, 40 procent
minder dan in referentiejaar 2012. Vandaag zorgt
onze mobiliteit voor de grootste uitstoot, gevolgd
door de industrie en onze woningen. Een tussentijdse meting in 2017 leert ons dat die uitstoot
afneemt. We gaan dus de goede richting uit, maar
moeten meer dan één tandje bijsteken om onze
doelstellingen te bereiken. Daarnaast moet onze
gemeente beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat en mee werk maken van betaalbare,
veilige en duurzame energievoorziening.

16.000 bomen
De klemtoon ligt op klimaatbestendige kernen,
duurzaam ondernemen en klimaatvriendelijke
mobiliteit. Als gemeente willen we het voorbeeld
geven door te streven naar een klimaatneutrale
organisatie. De vernieuwing van het dorpscentrum

in Westmalle biedt daarbij mogelijkheden.
Een doelstelling die wellicht het meest tot de
verbeelding spreekt én zou moeten opvallen in
het straatbeeld is de aanplant van 16.000 bomen
langs straten, in tuinen en in nieuwe bosgebieden.

Klimaatforum van en voor Mallenaren
Schepen Patho beseft dat de gemeente het
klimaatplan enkel kan realiseren wanneer ze een
grote groep Mallenaren kan overtuigen. “Het
plan doet ons nadenken over de manier waarop
we ons verplaatsen, wat we eten en hoe we onze
woning verwarmen. Het gemeentebestuur ziet het
als zijn belangrijkste taak om mensen te informeren, te begeesteren en op sleeptouw te nemen. Ik
engageer me dan ook om een lokaal klimaatforum
op te richten. Dat overlegorgaan van en voor
burgers zal op regelmatige basis het klimaatplan
evalueren en mee ideeën uitdenken om onze
doelstellingen waar te maken.”

Klimaatschepen Wouter Patho
wil de komende jaren 16.000
bomen aanplanten.

Vlaams applaus voor
buurtpunt De Blomme

Inleefhuis ontvangt
600 leerlingen

Schoon volk in Oostmalle. Vlaams minister Matthias Diependaele kwam langs in buurtpunt De Blomme. Het samenlevingsproject in en rondom het Klaverveld, een sociale woonwijk van de
Ideale Woning, werd een jaar geleden opgestart. Wat begon als
het kantoor van een opbouwwerker, groeide uit tot een plaats van
ontmoeting en van hulpverlening.

Meer dan 600 scholieren van de secundaire scholen
in Malle hebben in oktober een bezoek gebracht
aan het inleefhuis. Dat is een belevingshuis rond
armoede en budget waar jongeren ontdekken hoe
duur het leven is.

Vandaag worden er allerhande infosessies gehouden. Bewoners
komen langs met concrete hulpvragen of voor een simpel babbeltje.
Hun kinderen kunnen er terecht voor huiswerkbegeleiding. Daarnaast organiseren de sociale dienst van Malle, het Huis van het Kind
en de Speelbabbel er een deel van hun werking en houden externe
partners zoals CAW en Femma er zitdagen.

Schepen van Sociale Zaken Wouter Patho en
Vlaams minister Matthias Diependaele.

malle@n-va.be

Met het inleefhuis zet de sociale dienst van Malle
in op preventie. Nodig en nuttig, want schepen van
Sociale Zaken en Armoedebestrijding Wouter Patho
ziet te vaak erg jonge Mallenaren die in moeilijkheden
geraken als gevolg van een verslavingsproblematiek,
een moeilijke thuissituatie, werkloosheid of een
onstabiele relatie. Ook bij ons zijn alleenstaande jonge
moeders erg kwetsbaar en doorloopt de sociale dienst
met hen een lang traject naar zelfwaarde, werk en
structuur. Toch blijft het voor hen een hele opgave
om de rekeningen betaald te krijgen en is budgetbeheer aangewezen.
In het inleefhuis staan 17- en 18-jarigen uit bijna
alle Malse scholen stil bij de kostprijs van energie,
huisvesting, ontspanning en voeding. Ze krijgen tips
om de uitgaven te beheersen en maken kennis met
de hulpverlening van het OCMW en zijn externe
partners.
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Wat verandert er vanaf
1 januari bij de N-VA?

Op 21 december legt Sanne Van Looy de eed af, de laatste stap om vanaf 1 januari het burgemeestersmandaat op te nemen.
Dat brengt een aantal veranderingen teweeg binnen de N-VA-fractie.

Dirk Gerinckx wordt schepen

Dries De Vry wordt fractieleider

Nu Sanne burgemeester wordt, komt
er een extra N-VA’er in het schepencollege. Het afdelingsbestuur schoof
Dirk Gerinckx naar voren. Dirk leidde
de afgelopen drie jaar de gemeenteraad
in goede banen. Daarnaast werkt hij als
leraar in het buitengewoon onderwijs
van Kristus Koning in Sint-Job.
Als schepen zal hij zich voornamelijk op
mobiliteit en personeel toeleggen.

Elke politieke fractie in de gemeenteraad heeft een fractieleider. Peter
Lacante vindt het hoog tijd voor verjonging en geeft de fakkel door aan
Dries De Vry. Dries is geen onbekende in het verenigingsleven, zetelt
in de politieraad en is professioneel
actief als bevlogen brandweerman.
Vanaf januari is hij helemaal ‘on fire’
als nieuwe fractieleider van de N-VA.

“De verkiezingsbelofte die drie jaar geleden op mijn foldertje
stond, geldt nog steeds”, vertelt Dirk. “Ik beloof niets… of
toch… ik beloof dat ik me zal inzetten om ons dorp voor
iedereen nog beter te maken. Daar wil ik als schepen 200
procent voor gaan. Voor mobiliteit wil ik uiteraard verder
bouwen op het immense werk dat Sanne en onze diensten al
realiseerden. Er ligt nog heel wat werk op de plank waarover
we doordachte beslissingen moeten nemen. Een tevreden en
enthousiast personeelskorps resulteert in een accurate en
efficiënte dienstverlening. Dat mogen bewaken is een hele
eer, waar ik ook met veel plezier naar uitkijk. Kortom,
voldoende uitdagingen waarin ik me de komende jaren
kan uitleven. Laat januari maar komen!”

“Als fractieleider zal ik voornamelijk als woordvoerder
optreden wanneer onze politieke standpunten moeten
worden verdedigd”, legt Dries uit. “Het belangrijkste,
vind ik, is dat je nooit mag vergeten dat je de kiezer
vertegenwoordigt. Je bent hun stem in de gemeenteraad. Door mijn sociale activiteiten kom ik veel onder
de mensen en hoor ik wat er leeft. Die zaken neem ik
mee naar de gemeenteraad. Soms is het ook nodig om
mensen uit te leggen waarom we als N-VA bepaalde
beslissingen nemen. Ik zie mezelf als een bruggenbouwer
tussen de kiezer, de gemeenteraad en de partij.”

De N-VA-fractie bestaat vanaf januari dus uit burgemeester Sanne, schepenen Wouter en Dirk, fractieleider Dries en
gemeenteraadsleden Peter en Mieke. Samen werken we aan (nog) meer voor Malle!

N-VA Malle kiest nieuw bestuur
Zoals de partijstatuten het voorschrijven, worden de afdelingsbesturen na een halve legislatuur hernieuwd. Onze verkiezingen zullen
plaatsvinden in februari 2022. Alle leden zullen via een persoonlijke brief worden uitgenodigd om het nieuwe bestuur samen te
stellen. Hebt u interesse om actief in onze lokale partijwerking mee te draaien? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat via
peter.lacante@n-va.be.

www.n-va.be/malle

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

