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Beste Mallenaar

Malle pioniersgemeente voor zorgwonen?

Het is die tijd van het jaar. Na het tonen
van een kleurenpracht verliezen de
bomen hun bladeren, regen en wind
nemen het over van de warme zonnestralen. Korte, donkere dagen zijn nu
ons deel. Het moment om tijd door te
brengen met onze dierbaren, vakantieherinneringen op te halen, licht en
warmte te delen. Maar niet dit jaar. Het
coronavirus heeft ons nog steeds stevig
in zijn greep en bepaalt voor een groot
deel ons doen en laten.

Het schepencollege van Malle bezorgde in november een ontwerp ‘verordening over
tijdelijke zelfstandige zorgunits’ aan het departement Omgeving van de Vlaamse
overheid. Schepenen van Welzijn Wouter Patho en Ruimtelijke Ordening Sanne
Van Looy willen daarmee nieuwe regelgeving voorzien in Malle die het toelaat om
burgers via mantelzorg dicht bij huis te laten wonen.

Maar Vlamingen staan bekend als een
veerkrachtig volk. Dus zitten we
ondertussen niet stil. Lichamelijke
en geestelijke gezondheid en zorg,
windturbines, beeldkwaliteitsplan,
mobiliteitsplan, dorpsontwikkeling
West, … vullen onze agenda. Met
onverminderd enthousiasme en nietaﬂatende inzet gaan we door. Met
onze blik gericht op een betere toekomst, ten dienste van onze inwoners.
Koop lokaal, steun mensen die het
nodig hebben en volg de richtlijnen.
Vooral nu. Iedereen heeft recht op een
zorgeloos bestaan. Samen kunnen we
hierop inzetten. De feestdagen komen
eraan. Die zullen ongetwijfeld anders
verlopen dan normaal. Bel of schrijf
uw naasten. Whatsapp, sms, skype of
mail ze. Maak gebruik van elk mogelijk
kanaal. Hou contact en zorg goed voor
uzelf en elkaar.
Alvast voor iedereen een gezond en
warm eindejaar!

Zorgwonen kan momenteel enkel binnen een bestaand woonvolume. Dat blijkt vaak een
hinderpaal te zijn, stellen schepenen Wouter Patho en Sanne Van Looy vast.
De bevolking verzilvert in sneltempo. “En
dat zorgt voor uitdagingen. In de zorggemeente die Malle is, hebben we veel
aandacht voor onze ouderen”, zegt Wouter
Patho. “In november keurde de gemeenteraad de mantelzorgpremie goed. Die premie
is een stimulans om hulpbehoevende
ouderen thuis te verzorgen, zodat ze in hun
gekende omgeving kunnen blijven wonen.
Daarmee bieden we ook weerwerk in de
strijd tegen vereenzaming van ouderen.
Ook de coronacrisis heeft dit alles in een
nieuw perspectief geplaatst.”

Positieve reacties
Dirk Gerinckx
Voorzitter
N-VA Malle

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 november.

Zorgwonen bestaat vandaag al. “Maar dat
kan enkel binnen een bestaand woonvolume. In de praktijk blijkt dit vaak een
hinderpaal te zijn omwille van financiële
redenen en de privacy”, zegt Sanne Van
Looy. “Daarom stellen we voor om een

kleine aanpassing te doen in ons ruimtelijk beleid. In principe is het niet toegelaten om in de tuin te wonen, maar voor
deze specifieke doelgroep willen we een
uitzondering maken. Het was een van
de voorstellen die uit de verschillende
bevragingen bij onze inwoners naar boven
kwam. We zijn er dan intensief mee
aan de slag gegaan en legden de nieuwe
regelgeving rond zorgwonen in Malle
voor aan onze adviesorganen. Die waren
allen unaniem positief.”
Het ontwerp van verordening werd naar
het departement Omgeving gestuurd samen
met een screening om de mogelijke milieueffecten in kaart te brengen. Wanneer we
daar feedback op krijgen, moeten we de
verordening finaal aan de deputatie voorleggen en onderwerpen aan een openbaar
onderzoek in de gemeente Malle.
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In Malle wappert de regenboogvlag elke dag
Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Gerinckx heeft namens de voltallige gemeenteraad een brief geschreven aan de Poolse ambassadeur en het gemeentebestuur van Zakrzówek. Daarin veroordeelt Malle de beslissing van onze Poolse zustergemeente om
zichzelf uit te roepen tot LGBT-vrije zone, waarbij formeel wordt erkend dat uw grondgebied geen LGBT-personen tolereert.
“Deze beslissing is voor ons, Mallenaren, onbegrijpelijk en fout”, schreef
Dirk Gerinckx. “Wij hechten veel waarde aan tolerantie, verdraagzaamheid en pluralisme. De beslissing van uw bestuur, en met hen vele andere
lokale besturen in uw land, zet volgens ons de deur open voor haat,
intolerantie en discriminatie. Als solidaire en zorgzame gemeenschap
geloven we dat deze beslissing indruist tegen de fundamentele rechten en
vrijheden van de mens.”

Steun aan holebigemeenschap
Daarom hebben alle politieke fracties in Malle de LGBT-zones in Polen
verworpen en hun steun en solidariteit uitgesproken met de holebigemeenschap in Zakrzówek en wereldwijd. Daarnaast blijft de gemeente
Malle geloven in de verbroedering tussen Mallenaren en burgers van
Zakrzówek. We wensen net door deze vriendschappelijke contacten de
dialoog over mensenrechten en vrijheid mogelijk te maken.

Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Gerinckx veroordeelt de
onverdraagzaamheid van zustergemeente Zakrzówek.

Kinderarmoede in Malle daalt voor het eerst in vijf jaar
Kind en Gezin berekent jaarlijks voor elke gemeente de kansarmoede-index. Daarvoor gaat het bij jonge gezinnen na of er
signalen zijn van kansarmoede op zes domeinen: het maandinkomen en stimulatieniveau, opleiding en arbeidssituatie van de
ouders, huisvesting en gezondheid. In Malle daalt het kansarmoedecijfer van 8,7 % in 2018 naar 7,9 % in 2019. Onze gemeente
scoort daarmee ook ruim beter dan de provincie Antwerpen (18 %) en Vlaanderen (14 %).
In Malle groeit dus 7,9 % van de 0 tot 3-jarigen op in een kansarm gezin.
Het gaat om enkele tientallen kinderen. Kinderarmoede pakken we aan
door te mikken op de globale situatie van een gezin. We begeleiden
ouders naar een duurzame job en passen sociale voordelen toe voor
mensen in armoede zoals eerste leeftijdsmelk voor pasgeborenen,
sociaal tarief voor kinderopvang Pinkeltje, de vrijetijdspas enzovoort.

Gerichte hulpverlening

Schepen van Armoedebestrijding Wouter Patho is tevreden
dat de begeleiding van kansarme gezinnen resultaat oplevert.

Samen met sociale huisvestingsmaatschappijen realiseren we betaalbare
woningen. Voor de meest kwetsbare kinderen in Malle doen we een
extra inspanning en springen we bij voor schoolkosten, noodzakelijke
medische kosten en dergelijke. Opnieuw is ons Huis van het Kind
cruciaal gebleken in die lokale aanpak van kinderarmoede. Externe
partners en eigen projecten zorgen ervoor dat we in vele gevallen
armoede detecteren en gerichte hulpverlening opstarten.

Premie voor mantelzorgers
Vanaf januari 2021 voorziet het gemeentebestuur voor alle erkende
mantelzorgers van Malle een premie van 20 euro per maand. Het gaat
uiteraard vooral om de erkenning voor het onbetaalbare engagement
dat vele Mallenaren elke dag tonen voor een familielid of kennis die zorg
nodig heeft.

malle@n-va.be
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Gemeente betrekt inwoners bij het
bouwen aan het Malle van morgen
In oktober 2019 kondigde de gemeente Malle aan om alle grote bouwprojecten in
quarantaine te plaatsen en ondertussen werk te maken van een plan dat toekomstige
ontwikkeling in de goede richting moet sturen. En daarbij is de mening van onze
inwoners natuurlijk uiterst belangrijk.
Raadslid Peter Lacante was een van de
aanwezigen op de werkvergadering van
7 oktober. “Het gemeentebestuur koos
aan het begin van deze bestuursperiode
duidelijk voor een koers die ruimte laat
voor vernieuwing en aanpassing aan de
veranderende besluitvormingsprocessen.
Het was een geslaagde avond met veel
ruimte voor creatieve ideeën en interactie
met medeburgers en het studiebureau
Atelier Romain.”

Ideeën vergaren en verspreiden
Bevoegd schepen Sanne Van Looy vervolgt: “In heel het verhaal van het bouwkompas worden onze inwoners maximaal
betrokken en dat is echt heel belangrijk.
We organiseren workshops of we stappen
zelf naar de inwoners toe met een reizende
tentoonstelling van info- en bevragingszuilen over hoe het Malle van morgen
eruit moet zien. Begin november organi-

Peter Lacante
Gemeenteraadslid
seerden we de workshop digitaal, omdat
de fysieke plaatsen wegens corona beperkt
waren. Het virus houdt ons dus zeker niet
tegen om goede ideeën te vergaren en te
verspreiden.”

Windturbines in Malle? Een stand van zaken
Eind maart kwam een vergunningsaanvraag binnen voor het oprichten van drie windturbines in Malle en een in Zoersel. Het
was aan de deputatie van de provincie Antwerpen om daarover te beslissen. De gemeente Malle leverde een ongunstig advies af.
Het provinciebestuur nam in oktober een juiste beslissing in het dossier en leverde geen vergunning af.
N-VA Malle is tevreden met die beslissing.
Schepen van Ruimtelijke Ordening Sanne
Van Looy heeft zich vastgebeten in het
dossier. “Er was geen enkel draagvlak voor
de vier windturbines”, aldus de schepen. “In
Malle is er dan ook geen ademruimte voor
200 meter hoge windturbines. Zo stelden
we bijvoorbeeld vast dat de windturbines
maar kunnen werken als hun wieken over
de openbare weg draaien. We hebben dan
aan de gemeenteraad, die bevoegd is om
over dat soort zaken te beslissen, voorgelegd om die wiekoverslag niet toe te laten.”

Daarnaast zette het gemeentebestuur
de puntjes op de i met betrekking tot de
geluidshinder. “Windturbines in een
rustig en lawaai-arm industriegebied in
Malle of windturbines in een druk havengebied moeten aan dezelfde geluidsnormen
voldoen. Dat kan toch niet? Deze kwesties
legden we voor aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC),
die de deputatie van de provincie adviseert.
Na twee ernstige vergaderingen met de
gemeente adviseerde de POVC ongunstig.
En de deputatie is dat gevolgd.”

“200 meter hoge mastodonten horen niet
thuis in Malle”, aldus schepen Sanne Van Looy.
Intussen werd er beroep ingediend bij de
minister van Omgeving. We blijven het
dossier goed opvolgen!

Malle in cijfers

Laat uw fiets labelen

509 nesten met processierupsen werden dit jaar verwijderd

Elk jaar blikt de politie Voorkempen terug op de cijfers
om ons op de hoogte te houden van het aantal verkeersongevallen, woninginbraken, … “Die cijfers moeten
altijd beter, want elk ongeval, elke diefstal, elke melding
van druggebruik is er een te veel. Voor het jaar 2019 valt
opnieuw op hoeveel fietsen er werden gestolen. Het gaat om
218 gevallen, waarvan 87 meldingen uit Malle”, zegt politieraadslid Dries De Vry. Hij roept daarom op om je fiets
zeker te laten labelen.
Gestolen fietsen die
van een merkteken
Dries De Vry
voorzien zijn, komen
Politieraadslid
gemakkelijker weer
bij de rechtmatige
eigenaar terecht.”

in Malle. De vervelende insecten waren talrijker dan in 2019,
maar de overlast was minder. Biodiversiteit als preventie, tijdig
opsporen en de bestrijding overlaten aan externe deskundigen
zijn daarvoor de bepalende factoren geweest.

350.000 kilometer staat er op de teller van onze

Handicar. Tijd voor een nieuwe, want voor het gemeentebestuur is basismobiliteit voor Mallenaren die minder mobiel
zijn erg belangrijk.

7.250 pralines en meters taart voor alle medewerkers en

bewoners van zorginstellingen in Malle werden uitgedeeld tijdens
de Dag van de Zorg eind september. Door corona werd het een
kleinschalige, maar daarom niet minder hartelijke editie!

www.n-va.be/malle
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

