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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

MALLE
Beste Mallenaar,

Sinds het aantreden van onze 
nieuwe ploeg is er al bijna een jaar 
verstreken. Een jaar waarin we niet 
hebben stilgezeten. Een jaar waarin 
we – voor en achter de schermen – 
de lijnen hebben uitgezet voor een 
verstandig, krachtdadig bestuur. 
Voor een gemeente met een hart 
voor iedereen. Zoals u van ons 
gewend bent.

Verschillende grote uitdagingen 
komen nog op ons af. Het nieuwe 
mobiliteitsplan, het bouwkompas, 
het meerjarenplan … Allemaal  
uitdagingen die we eerst samen 
met u via diverse participatie- 
momenten hebben bekeken en nog 
verder willen bekijken. Voor een 
uitgebalanceerd, breed draagvlak.

Stilaan naderen we de feestdagen. 
Een periode waarin we elkaar het 
beste wensen en stilstaan bij het 
welzijn van iedereen. Laten we er, 
nóg meer dan het afgelopen jaar, 
naar streven om het leven in Malle 
nog mooier en beter te maken. Ons 
bestuur en onze mandatarissen 
zullen daarop alvast inzetten.

In naam van onze ganse N-VA-
ploeg wens ik u fijne en veilige 
feestdagen.

Dirk Gerinckx  
Voorzitter N-VA Malle

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Nieuwjaarkezoete!
In het centrum van Westmalle delen we op de 
laatste dag van het jaar een verrassing uit aan 
zingende kinderen. Uiteraard vergeten we onze 
dappere mama’s en papa’s niet!

Klink samen met N-VA Malle 
op 2020

Zaterdag 25 januari
15 tot 18 uur
Sint Paulus Zaaltje
Sint Pauluslaan 2 in Westmalle

Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Iedereen van harte welkom!
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Gastspreker is  
Vlaams minister

Matthias Diependaele 
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Tijdelijke vergunningspauze in Malle
De gemeente Malle zal tot 1 maart 2021 geen omgevings- 
vergunningen meer afleveren voor grote appartements- 
projecten en verkavelingen. De gemeenteraad keurde een  
bouwpauze goed. Tijdens die bouwpauze wil het gemeente- 
bestuur een bouwkompas en beeldkwaliteitsplan opstellen,  
om zo de eigenheid en identiteit van Malle te bewaren en  
toekomstige projecten in beide dorpskernen consequent te  
kunnen beoordelen. Voor alle duidelijkheid: de maatregel  
geldt enkel voor de grotere woonprojecten, zoals verkavelingen 
en appartementencomplexen, en dus niet voor eengezins- 
woningen.

De strijd tegen zwerfvuil gaat verder
Verpakkingsmateriaal, sigarettenpeuken en grof afval langs Malse wegen en in onze beken. Het blijft een plaag! Jaarlijks kost het  
opruimen van al dat zwerfvuil de gemeente veel geld en energie. Weggegooid geld. Gelukkig zien we dat een meerderheid van  
de Mallenaren dat afval ook beu is. Het lokale bestuur kan op steeds meer inwoners rekenen die het zwerfvuil zelf ruimen of  
deelnemen aan een van de twee grote opruimacties in maart en september. Ook verschillende Malse scholen houden opruimrondes. 

Boetes
Het gemeentebestuur zorgde er in de afgelopen maanden voor 
dat de glascontainers (glasbollen) die her en der in Malle staan, 
regelmatig leeggemaakt worden. Jammer genoeg vinden we elke 
dag opnieuw afval in de omgeving van die glascontainers. Dat 
hoort daar niet thuis én sluikstorten is strafbaar. Wie afval  
achterlaat aan vuilnisbakken en containers en betrapt wordt 
door de politie, krijgt een fikse boete.

Ambitieus meerjarenplan  
na uitgebreid  
participatietraject
Uw gemeentebestuur heeft ambitie en toont dat in een 
uitgebreid meerjarenplan voor de periode 2020-2025. 
Voor het eerst werd bij de opmaak van het meerjaren-
plan uw engagement gevraagd. Tijdens verschillende 
sessies konden leden van een adviesraad, politici en 
geïnteresseerden suggesties, voorstellen of opmerkingen 
doorgeven. Een geslaagde oefening die volgens de N-VA 
zeker voor herhaling vatbaar is.

  Uw N-VA-vertegenwoordigers in de 
gemeenteraad en het schepencollege. 

 Schepen van Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy. 
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40 000 euro Vlaamse 
steun aan Heibrand
De Vlaamse Regering investeert 1,5 miljoen 
euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. In Malle 
valt Heibrand in de prijzen. Het vakantie-
huis van Chiro ontvangt 40 000 euro. En dat 
vinden wij prima. Heibrand is een van de 
vakantieplaatsen voor jongeren en groepen in 
Malle. Een prachtige plek in onze gemeente. 
Duizenden jongeren waren er ooit te gast. 
Midden in het groen beleven zij een geweldige 
tijd. Dat moet veilig en comfortabel kunnen. 
De investering van de Vlaamse Regering is 
dan ook heel welgekomen. 

Inleefhuis is groot succes
In oktober organiseerden 
het sociaal huis en het 
Huis van het Kind een 
inleefhuis. 450 Malse 
scholieren van het vijfde 
en zesde middelbaar 
werden ontvangen. De 
bedoeling was om hen te 
laten stilstaan bij wat het 
leven kost. Omdat er nog 
steeds aanvragen voor 
rondleidingen binnen- 
komen, besliste het  
gemeentebestuur van Malle om het inleefhuis één maand langer open te houden. 

Lerarenavond
Welzijnsschepen Wouter Patho nodigde Malse leerkrachten uit voor een 
lerarenavond in het inleefhuis. Schooldirecties en leerkrachten zijn een belang-
rijke partner van de lokale overheid in het tijdig detecteren van armoede. Zij 
merken vaak als eerste – door een lege brooddoos, een onbetaalde factuur of 
afwezigheid – wanneer een gezin in moeilijkheden komt. Het is heel belangrijk 
dat onze scholen het aanbod van lokale dienstverlening kennen. Het inleefhuis 
bood de kans om alles nog eens op een rij te zetten. 

Nieuw mobiliteitsplan voor Malle
Onder impuls van onze Mobiliteitsschepen Sanne Van Looy werkt het  
gemeentebestuur aan een nieuw mobiliteitsplan. Het huidige dateert al van 
2000 en is dus dringend aan vernieuwing toe. Met het nieuwe mobiliteits- 
verhaal werken we aan oplossingen voor de huidige uitdagingen. We stellen 
ook de prioriteiten voor de komende jaren op. 

Geëngageerde inwoners
Omdat mobiliteit een zaak is van iedereen, zijn 
het ook de burgers van Malle die het mobiliteitsbeleid vormgeven. Dat doen 
we via een tijdelijke mobiliteitsraad, de MORAMA (MObiliteitsRAad MAlle). 
Geëngageerde inwoners denken na over de kansen en beperkingen van de 
Malse mobiliteit. Ook de grote opkomst voor het mobiliteitscafé, dat georga-
niseerd werd op 19 november, toont aan dat de Mallenaar echt wakker ligt van 
mobiliteit én bereid is om zelf mee de pen voor een nieuw mobiliteitsplan vast 
te houden.

Bijna 2,5 miljoen euro extra investeringsbudget voor Malle
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in  
hun gemeente. De Vlaamse overheid komt tussen in de pensioenfactuur van de gemeenten én geeft de gemeenten extra budget 
omwille van hun open ruimte. Voor Malle komt dat neer op een financiële injectie van 2 447 868 euro. 

Betere dienstverlening en veilige fietspaden
Het extra geld kunnen we gebruiken voor het behoud van onze open ruimte. Met de middelen die dankzij het extra investerings- 
budget vrijkomen, kunnen we onze inwoners en verenigingen een betere dienstverlening en ondersteuning aanbieden.  
Daarnaast hebben we nog heel wat (onderhouds)werken op het programma staan voor veilige fietspaden en wegen en voor  
de noodzakelijke hertekening van het centrum van Westmalle.

  Gemeenteraadslid Dirk Gerinckx is 
blij met de investering in Heibrand.

  Welzijnsschepen Wouter Patho nodigde Malse 
leerkrachten uit in het inleefhuis. 
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


