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Wouter Patho 

Ik wil Jan Jambon en Valerie Van Peel bedanken. Niet alleen voor hun gezelschap vandaag, maar voor al 

die keren in het verleden dat ze naar onze gemeente, naar onze afdeling kwamen. Hun aanwezigheid is 

niet alleen bijzonder aangenaam, maar het is ook bijzonder nuttig om goede contacten te hebben in de 

hoogste regionen van de partij, van de regering, van het land. En dat geldt niet alleen voor Jan en Valerie, 

maar voor alle N-VA mandatarissen met wie wij een rechtstreekse lijn hebben.  

In tegenstelling tot een lokale partij – en Malle kent er ondertussen wel wat – maken wij deel uit van 

een grote politieke familie, van een politieke overtuiging. En maar goed ook. Malle is geen eiland. 

Daarvan hoef ik jullie niet te overtuigen. Denk maar aan dossiers zoals het fietspad tussen Westmalle 

en Sint-Antonius, zoals de ringweg, zoals het vliegveld in Oostmalle. Lokale belangenbehartiging staat 

nooit los van het groter plaatje, het grotere kader. Daarvoor is ook een ruime politieke visie nodig.  

Toch is het opmerkelijk dat politieke partijen binnen onze gemeente terugplooien op zichzelf. Lokale 

politici in onze gemeente nemen afstand van hun nationale moederpartij en kruipen weg in de schaduw 

van de kerktoren. Voor zover we nu weten, zullen in Malle drie lokale lijsten worden ingediend. Slechts 

drie nationale partijen stellen zich voor aan de kiezer. De lokale partijen maken goede sier met de 

belangenbehartiging van de inwoners van Malle. Alsof dat niet het minimum moet zijn?! Wij gooien al 

onze middelen, al onze instrumenten in de strijd om nog meer uit Malle te halen. We schrikken er niet 

voor terug onze contacten binnen de partij te gebruiken om de lokale belangen de behartigen, 

integendeel. Meer nog, wij trekken in twijfel in hoeverre het algemeen belang van de Mallenaar wel 

echt gediend wordt als er geen omvattende politieke overtuiging en visie achterligt, en of niet vooral 

het persoonlijk belang van tel is. Wij, als N-VA Malle, hebben altijd afwijzend en allergisch gereageerd 

op initiatieven die slechts het persoonlijk belang dienen.  

Onze wisselwerking tussen onze mandatarissen en de nationale partij is van bij het begin een 

succesverhaal. 

• Ik denk aan het fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius. Wie de facebook-pagina’s in Malle 

opvolgt, heeft wellicht het artikel uit 1984 zien verschijnen met de aankondiging van de aanleg 

van het fietspad in 1986. Welnu, geen enkele mobiliteitsminister – en zowel bij de socialisten 

als de CD&V zijn er een aantal de revue gepasseerd – heeft daarvoor centen vrijgemaakt. Tot 

nu.  



• Bij aanvang van de legislatuur was de financiële toestand van onze gemeente absoluut niet 

goed. Er werden uitgaven volgehouden die niet te verantwoorden vielen. Door, ondersteund 

door Brussel, daarin in te grijpen, is de financiële toestand in Malle nu gezond.  

• De samenwerking tussen gemeente en OCMW in Malle geldt als schoolvoorbeeld voor andere 

gemeenten. Malle heeft een efficiënt ambtenarenkorps dat garant staat voor een 

klantvriendelijke dienstverlening. 

• Het sociaal beleid met de focus op de strijd tegen armoede in gezinnen met jonge kinderen, het 

woonbeleid met aandacht voor nieuwe woonvormen inspireerden dan weer andere N-VA 

afdelingen.  

Wij werken verder – niet als een eiland – maar als deel van een sterke en overtuigde partij, een warme 

politieke familie met contacten van De Panne tot in Voeren. We schrijven mee aan het Vlaamse verhaal, 

een rechtvaardig verhaal voor 6,5 miljoen Vlamingen.  

We beseffen heel goed dat het werk alles behalve af is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanne Van Looy 

De uitdagingen zijn niet de minste. Ik denk in de eerste plaats aan het gezins- en woonbeleid. Net zoals 

de rest van Vlaanderen is ook Malle onderhevig aan demografische wijzigingen. De prognoses zijn 

eigenlijk heel duidelijk. De vergrijzing in onze gemeente neemt toe. De transformatie van de 

leeftijdspiramide zal een grote impact hebben op Malle. Ik vind het daarom van groot belang dat we 

jonge mensen aantrekken om onze nestors in Malle te vergezellen. Heel wat jonge mensen wíllen ook 

graag in ons dorp blijven. Maar ze vinden amper betaalbare woningen. We moeten daarop inzetten. Wij 

willen jonge mensen de kans geven om te bouwen aan een warme thuis in Malle. Nóg opvallend: ten 

opzichte van andere gemeenten, voorspellen de statistieken voor Malle een grote toename van 

alleenstaande mannen en vrouwen. Daar moeten we in ons woonbeleid rekening mee houden. Dat 

vraagt om creatieve antwoorden en om een langetermijnvisie. 

Ten tweede. Malle is strategisch gezien een uitstekende locatie. Mensen komen hier graag wonen voor 

de rust, maar tegelijkertijd zijn ze goed verbonden op de as Antwerpen – Turnhout. De keerzijde van de 

medaille is dat onze dorpskernen onder zware druk staan. De verkeersdrukte zal ook alleen maar 

toenemen. En voor ons is verkeersveiligheid ten allen tijde prioriteit. Zeker aan en rondom de 

schoolpoort. Onze gemeente snakt naar een oplossing voor de verkeerssituatie in Oostmalle. Daarom is 

de komst van de ringweg zo ontzettend belangrijk. Ook prangend is een veilige fietsverbinding tussen 

Westmalle en Sint-Antonius. Al meer dan 30 jaar spreekt men daarover. Dankzij N-VA minister Weyts 

liggen er nu eindelijk centen op tafel.  

Mallenaren zijn niet alleen goed verbonden in termen van mobiliteit, maar ook met elkaar. Dat is uiterst 

waardevol. En dat is ook heel typisch voor onze gemeente. We zijn een hechte, levendige gemeenschap. 

Daarop moeten we blijven inzetten. Ik ben dan ook fier om Mallenaar te zijn! 

Er is ook heel wat bedrijvigheid in Malle. Niet alleen in het bedrijvenpark maar ook in de handelszaken 

in onze dorpskernen. We zien jammer genoeg wel dat Malle de laatste jaren met veel leegstand te 

kampen heeft. De recentste cijfers liegen er niet om. Het aandeel leegstaande handelspanden is 

gestegen met 13,4 procentpunt. Dat is niet min. Als het van de N-VA afhangt, nemen we onze 

dorpscentra stevig onder handen. Onze inwoners willen er immers gezellig winkelen en vertoeven. 

Bovendien zorgen aantrekkelijke dorpskernen op hun beurt voor de bloei van toerisme, winkels en 

horeca. 

Onze gemeente heeft dringend nood aan een kernversterkend project. Niet voor niets hebben we voor 

deze locatie van de oude Sint Martinuspastorij gekozen. We willen op dit stuk in Westmalle en daarrond 

een groot project realiseren, met plaats voor Mallenaren van alle geledingen: sporters, verenigingen, 



scholieren enzovoort. We zijn ervan overtuigd dat we dit ambitieus kunnen aanpakken en dat we 

daarmee een toegevoegde meerwaarde bieden aan de kern van deze deelgemeente.  

Kernversterking komt niet alleen ten goede aan de kwaliteit en leefbaarheid van onze dorpscentra. 

Kernversterking is ook nodig om het landelijk karakter van onze gemeente te vrijwaren én te behouden. 

Malle is een groene gemeente. Mallenaren houden van groen. Dat moeten we koesteren en zelfs 

versterken. Niet alleen voor ons comfort, maar ook voor het milieu. We hebben het al aan den lijven 

ondervonden: we kampen geregeld met langdurige droogte en met lokale overstromingen. We moeten 

daar als lokale overheid op anticiperen.   

Ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Maar u voelt het aan, Malle heeft nood aan een ploeg die niet alleen 

werkt aan het Malle van morgen, maar ook dat van overmorgen. Een politieke lijst moet een spiegel zijn 

vàn onze gemeente en van wat onze gemeente nodig heeft. Malle heeft nood aan een frisse wind, aan 

jong leiderschap dat niet alleen in functie staat van onze huidige generatie, maar ook van die daarna. 

Wij staan hier met twee, Wouter en ik. We vertegenwoordigen de beide deelgemeenten. Wij zijn jong 

en ambitieus. Zelfs als je onze leeftijden bij elkaar optelt zijn we nog onder de jongsten. We staan dan 

ook te popelen om minstens de komende zes jaar een rol te spelen in het bestuur van Malle.  

Binnen een dik half jaar zullen we heel wat wijzer zijn. Dan ligt 14 oktober achter ons. De komende 

periode zal enorm druk worden. We zullen ons er dan ook vollen bak tegenaan smijten, al voelen we 

dat de sfeer langs alle kanten anders is. Al een hele tijd overheerst het politiek gekibbel, triomfeert de 

confrontatie. Dat is een vaststelling. Het schrikt ons niet af, maar we willen er wel ver van wegblijven. 

Dat is niet onze stijl, en dat zal ook nooit onze stijl zijn. Wij verliezen onze waardigheid niet. Wij houden 

het niveau. Het zal u ook opgevallen zijn dat wij de afgelopen jaren zelden of nooit communiceerden 

over andere partijen en hun politieke actoren. Er zijn partijen in onze gemeente die volledige brochures 

vullen met nieuws over de N-VA. Wij hebben geen enkele reden om dat te doen over andere partijen, 

gewoonweg omdat we genoeg over onszelf te vertellen hebben.  

Dat is alleen maar mogelijk dankzij het werk van vele handen. En ik wil toch wel een aantal mensen 

bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en werk dat maakt dat onze partij vandaag in Malle zo 

stevig verankerd is. In het bijzonder onze mandatarissen: Wouter en Mieke als schepenen, Beatrix en 

Peter als gemeenteraadsleden. Minstens even belangrijk is dat we kunnen terugvallen op een 

hardwerkende bestuursploeg met Dirk Gerinckx als ondervoorzitter, Karin als campagneleider, Danny 

voor de organisatie van deze receptie en al onze andere activiteiten, Dirk Lingier om het financieel 

evenwicht van onze afdeling te bewaken en alle andere harde werkers: Dave, Dries, Jan, Sonia, Jan, Els 

en Carol. Aan allemaal een welgemeende dankjewel! 



De komende maanden zijn voor ons de essentie van ons engagement. Wij staan hier omdat we ons thuis 

voelen in onze partij en omdat we geloven dat de N-VA de koers vaart die Malle nodig heeft. Wij hebben 

er in elk geval keiveel “goesting” in!  


