
Beste dorpsgenoten,
Het einde van het jaar komt er met een sneltreinvaart weer 
aan. Meteen een uitgelezen moment voor een kleine terugblik.

2022 bood zich aan als een nieuwe start, een start waarin we 
terug de draad gingen oppikken. Het dagelijkse leven zoals we 
dat gewoon waren, zonder coronabeperkingen. Al snel bleek 
dat niets minder waar was, met nieuwe uitdagingen, zoals het 
confl ict in Oekraïne, de energiecrisis, de infl atie en koopkracht 
als enkele van de thema’s die dagelijks in het nieuws komen. 
Gelukkig zijn wij Vlamingen een weerbaar volk en passen wij 
ons steeds aan de realiteit van de dag aan.

Vol vertrouwen
Op lokaal vlak waren er ook thema’s die ons bezighielden, 
zoals mobiliteit, dorpsontwikkeling, kwaliteitsplan, veiligheid 
en overlast om er enkele op te noemen. Weet dat wij met een 
sterke ploeg voor u klaar staan en vol vertrouwen blijven wer-
ken aan een leefbaar Malle. In 2023 gaan wij onvermoeibaar 
verder.

De ganse bestuursploeg staat voor u klaar. Wist u dat u op 
n-va.be/malle alle contactgegevens van de bestuursploeg en 
mandatarissen kunt terugvinden?

Koop lokaal
Het einde van het jaar is traditioneel ook een tijd waarin 
we samenkomen met familie en vrienden, vaak horen daar 
cadeautjes bij. Koop deze zoveel mogelijk lokaal. Zo steunt u de 
Malse middenstand, is er minder vervuilend transport nodig om 
uw producten tot bij u te krijgen en verkleint u zonder moeite 
uw ecologische voetafdruk. 

Alvast een gezonde en warme 
start van het nieuwe jaar!

Jan Maes

Wij nodigen u graag uit op onze nieuw-
jaarsreceptie op zaterdag 28 januari. 
Met erevoorzitter van het Vlaams 
Parlement Jan Peumans praten we 
graag bij over het politieke landschap 
vandaag en morgen. Iedereen is vanaf 
15 uur harte welkom voor een gezellige 
babbel, knabbel en drankje.

Kom bij ons nieuwjaarszingen! 
Op de laatste dag van het jaar maken we traditiegetrouw 
veel zangertjes blij met een kleine attentie. Die delen 
we uit voor jong én oud, want terwijl de zangertjes hun 
mooiste lied bovenhalen, trakteren wij de mama’s en 
papa’s op een verwarmend borreltje. 

Klink met N-VA Malle op 2023!

Zaterdag 28 januari
Sint-Pauluszaal, Westmalle

Vanaf 15 uur

Malle
malle@n-va.be N-VA Mallewww.n-va.be/malle
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Een nieuw bos voor Malle 
Westmalle is een bos rijker. Geen immens woud, maar een nuttig en 
mooi dorpsbos. In het centrum, op wandelafstand voor onze scholen 
en jeugdbewegingen. 

Samen met tientallen buren, jongeren en groene vrienden plantte het 
schepencollege een speelbos aan voor onze kinderen en kleinkinderen 
met ruim 1.300 bomen. Daarmee voeren we een belangrijke doelstelling 
van het lokaal klimaatplan uit. Het gemeentebestuur gelooft in kleine 
bossen en groene buffers in de dorpscentra. Ze zijn een aanvulling bij 
de grote boscomplexen die Malle rijk is en zorgen voor meer natuur en 
een grotere biodiversiteit, gezondere lucht en koelere dorpscentra. 

Kom wandelen
Samen met Kempens Landschap werkt schepen van Milieu Wouter Patho aan een natuurbeheerplan voor het Ter Loke bos in Oost-
malle. De klemtoon ligt op versterking van de biodiversiteit en - gedeeltelijke- toegankelijkheid. Het plan moet volgend voorjaar 
klaar zijn. Maar dat betekent niet dat u zo lang moet wachten om langs te komen in dit prachtig oude én waterrijke eikenbos. De 
mannen en vrouwen van de groen- en milieudienst hebben er immers al een tijdelijk wandelpad aangelegd.

Levendig maar leefbaar dorp 
Malle levendig maar leefbaar houden is onze grote uitdaging sinds Sanne Van 
Looy burgemeester is. We moeten feesten en plezier maken in eigen dorp alle 
kansen geven, maar wel met respect voor de omgeving. 

Een moeilijke evenwichtsoefening, want de uitgaansmogelijkheden in de ruime-
re omgeving zijn beperkt en omdat er is geen bufferzone - zoals een parking - is 
tussen de uitgaansgelegenheid en het openbaar domein. Dat maakt de inzet van 
(niet-politioneel) toezicht op de straten niet evident.

Nachtleven in goede banen
Overleg met buurtbewoners, horecazaken, de nachtwinkel en de politie heeft 
geleid tot maatregelen die het nachtleven in goede banen moet leiden. Denk aan 
verhoogde politionele inzet, een poetsploeg tijdens de weekends, het alcoholver-
bod, enzovoort. 

Veiligheid voorop
Na een jaar kunnen we zeggen dat de maatregelen een positief effect hebben. “We blijven de situatie samen met de politie én horeca 
goed opvolgen. Veiligheid van Mallenaren, bewoners én fuifgangers en van onze politiediensten staan voorop. Een dikke pluim voor 
hun niet-aflatende inzet!”, zegt burgemeester Sanne Van Looy.

Kindvriendelijk Malle
Malle is tot in 2027 een van de 34 kindvriendelijke gemeenten van Vlaande-
ren!! 

Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om nog meer door een kinderbril 
te kijken om beleid te voeren. Het gaat dan over de inrichting van het publieke 
domein, de organisatie van evenement en projecten en de aanpak van armoede 
en psychische kwetsbaarheid. 

We willen van onze kinderen en jongeren ook échte burgers maken, trots om 
Mallenaar te zijn en mee respect uitdragen voor onze gemeente en al wie er 
woont.  

malle@n-va.be
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Klimaatforum van start 
Met een lezing door historicus en gewaardeerde kli-
maatstem Pieter Boussemaere is het “Klimaatforum” van 
Malle een feit. Het platform wordt op termijn dé plek waar 
het lokaal klimaatplan verder vorm krijgt. 

Milieuschepen Wouter Patho beseft dat klimaatdoelstellin-
gen enkel gerealiseerd kunnen worden als een grote groep 
inwoners ervan overtuigd is. “We moeten nadenken over de 
manier waarop we ons verplaatsen, wat we eten, hoe we onze 
woning verwarmen... 

De klimaatdoelstellingen realiseren heeft dus letterlijk impact 
tot aan de keukentafel. Onze rol als gemeentebestuur bestaat 
erin om verenigingen, scholen, bedrijven en geëngageerde 
burgers te informeren, te begeesteren en op sleeptouw te 
nemen. Die rol is vanaf nu ook weggelegd voor het Klimaatfo-
rum.”

Stappen vooruit voor verkeersveiligheid en mobiliteit 
De verkeerslichten op de kruispunten Antwerpsesteenweg met het bedrijvenpark en aan het gemeentehuis in Westmalle 
zijn afgesteld. Schepen van Mobiliteit Dirk Gerinckx werkt samen met de mobiliteitsdienst aan de versnelde realisatie van 
een heleboel projecten. Een overzicht: 

    In de Oostmalse schoolomgeving kiezen we voor nieuwe fietspaden 
in de Slachterijstraat en meteen ook resoluut voor veiliger verkeer. 
De eerste plannen liggen intussen op tafel. 

    Voor een beter openbaar vervoer komen “hoppinpunten” aan De 
Wissel in Oostmalle en het Bergplein en de Schepersdijk in West-
malle. Optimale toegankelijkheid voor iedereen staat hierbij voorop.

    Er komen opvallende oranje deelfietsen aan het oude gemeentehuis 
in Oostmalle, het Bergplein in Westmalle en aan Antwerpsesteen-
weg ter hoogte van het kruispunt met de nijverheidszone. 

    Nieuwe bushaltes met veilige oversteekplaatsen voor voetgangers ter 
hoogte van de Albert Heijn. 

    Voor het dossier waarover onze voorouders al spraken, het fietspad 
tussen Westmalle en Sint- Antonius, wordt al zeker in de volgende 
twee jaar 3,5 miljoen euro (in plaats van 500.000 euro) vrijgemaakt. Hopelijk draagt dit bij tot een snellere afwikkeling 
zodat fietsers er eindelijk gebruik kunnen maken van een veilig fietspad.

    Fietspaden langs de Lierselei en de Herentalsebaan zitten in de ontwikkelingsfase. De heraanleg en optimalisatie van de 
fietspaden tussen West en Oost wordt op vraag van het gemeentebestuur door het Vlaams Agentschap Wegen en verkeer 
(AWV) verder onderzocht. Wij rekenen erop dat een aannemer hier ook snel kan beginnen zodra groen licht is gegeven. 

    In het dossier trage wegen hebben we de eerste stappen gezet voor het heropenen van de verbinding Westmalle -Zoersel. 
We bekijken de mogelijkheid om vergeten trage verbindingen die in de loop der jaren verdwenen zijn opnieuw in gebruik 
te nemen. Meer hierover in een latere editie. 

www.n-va.be/malle
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting

BEL FRA SVK IT SPA EMU NED SVN DUI FIN OOS GRI POR LUX ZWE DK ZWI IER NOR

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


