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KRACHTLIJNEN VAN N-VA MALLE OP LOKAAL BELEID 
 

Voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 schuift N-VA Malle vijf krijtlijnen naar voor. 
Deze vormen de krachtlijnen waarop ons programma gebouwd wordt. Ze vormen de rode 
draad doorheen ons programma. Want het is net op het lokale niveau dat de 
fundamentele ideologische visie van de N-VA het best tot zijn recht komt. Het is in Malle 
dat we werk kunnen maken van een sterker sociaal weefsel, van een open, hechte 
gemeenschap. 

 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid, rechten en plichten 
 

Ons kostbaar weefsel wordt van onderuit opgebouwd en niet van bovenaf opgelegd. Het 
gemeenschapsleven bloeit waar mensen zich thuis voelen, waar er jeugdbewegingen zijn, 
waar er een bruisende horeca is en een gezond ondernemingsklimaat heerst. De 
hoeksteen daarvan zijn gezinnen, actieve senioren, een geëngageerde jeugd, burgers die 
ondernemen, … Gemeentebesturen moeten optimale omstandigheden creëren waarin 
dit gemeenschapsleven kan bloeien en groeien. Maar het is ook de verantwoordelijkheid 
van elke burger om mee te willen bouwen aan deze hechte gemeenschap. Voor N-VA 
Malle is samenleven een verhaal van rechten en plichten in een duidelijk omlijnd kader.  

 

2. Bevorderen, niet betuttelen 
 

Inwoners en verenigingen die zich willen engageren voor Malle, botsen nog te vaak op 
een muur van regels. Het vele papierwerk en ingewikkelde subsidiedossiers zijn vaak 
ontmoedigend. Het gemeentebestuur moet het gemeenschapsleven bevorderen in plaats 
van het te verstikken in meerjarenplanningen of erkenningen. Wij willen ruimte geven 
aan de gemeenschap. Want wat de burger zelf kan, doet de gemeente niet noodzakelijk 
altijd beter. Voor ons kan van een ‘pamperbeleid’ dan ook geen sprake zijn.  

 

3. Inspraak, maar ook uitspraak 
 

Via allerlei infovergaderingen en adviesraden wekken gemeentebesturen de indruk te 
luisteren naar de inwoners. Voor N-VA Malle is een open communicatie echter geen dode 
letter. Inspraak is vanzelfsprekend zeer belangrijk, maar “uitspraak” – de Mallenaar actief 
betrekken bij de uitvoering van het beleid - is nog beter. Uiteraard is het de 
verantwoordelijkheid van verkozen politici om beslissingen te nemen. Maar dat neemt 
niet weg dat ook de inwoners hun rol moeten spelen bij de uitvoering van dat besliste 
beleid. Inburgeringscoaches die nieuwkomers vrijwillig helpen met hun integratie, 
jeugdverenigingen die zwerfvuil opruimen, buurtcomités die de parkjes en speelpleinen 
in de buurt onderhouden…. Inwoners verantwoordelijkheid geven om zelf actie te 
ondernemen, daar draait het om. 
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4. Efficiënte en krachtige lokale besturen 
 

N-VA Malle gelooft in een sterk en autonoom gemeentebestuur. Met die autonomie 
voeren we een beleid ten dienste van de hele gemeenschap en niet louter  van bevriende 
organisaties. Efficiëntie staat centraal. Een modern en slank ambtenarenapparaat speelt  
doeltreffend en snel in op de verwachtingen van de inwoners via het ‘eenloketprincipe’. 
De tering naar de nering zetten geldt ook voor onze gemeente. Dat vraagt een spaarzaam 
beleid met duidelijk verantwoorde keuzes. In financieel moeilijke tijden moet we ons 
focussen op de kerntaken van een gemeentebestuur. De gemeente kan niet alles 
oplossen. Op die manier krijgt de Mallenaar opnieuw kansen om verantwoordelijkheid op 
te nemen. Bovendien pleiten we voor een betere afstemming tussen het gemeentelijk 
beleid en de taken van het OCMW. 

 

5. Vlaanderen en Europa 
 

Malle bevindt zich niet in het luchtledige. Het is een Vlaamse en Europese gemeente. 
Onze gemeenschap maakt deel uit van een groter geheel. De hechte gemeenschap kan 
enkel slagen als burgers met elkaar kunnen communiceren. Kennis van het Nederlands is 
hierbij cruciaal. Als we niet letterlijk dezelfde taal spreken, dan zullen we dat figuurlijk 
ook nooit doen. Taal verbindt ons allemaal. 
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1. Ruimtelijke ordening in Malle 
 

N-VA Malle streeft naar een open en (h)eerlijke gemeente. Dit betekent dat alle diensten 
toegankelijk moeten zijn voor iedere inwoner van Malle, ook de minder mobiele 
bewoner. N-VA Malle bepleit verder een evenwichtige ruimtelijke ordening, waar plaats 
is voor wonen, landbouw, industrie, recreatie, natuur, … De inwoners worden nauw 
betrokken bij structuurplanning. Ze moeten zich kunnen ontplooien en graag wonen en 
leven in hun buurt. Onze inwoners hebben bovendien recht op duidelijke en open 
communicatie.  

 

Malle als groene gemeente met duidelijke kernen 

N-VA Malle wenst de open ruimten in Malle te vrijwaren en het landelijke karakter van de 
gemeente te behouden. Bossen en natuur moeten voldoende toegankelijk zijn zodat 
wandelaars en fietsers ook in de eigen gemeente terecht kunnen. Waar mogelijk worden 
groenperken, zitbanken en rustplaatsen voorzien doorheen de gemeente. Om te voldoen 
aan de woonbehoeften, kiest N-VA Malle voor een zuinig ruimtegebruik met gestapeld en 
geschakeld wonen. De voorkeur gaat uit naar nieuwe projecten die bijdragen tot het 
versterken van de kernen. Het verder uitdeinen van de kernen willen we vermijden. 

 

Dorpskernverfraaiing in beide centra 

De publieke ruimte van Malle heeft heel wat troeven. Daarom is het belangrijk dat we 
onze dorpsgezichten koesteren. Voor N-VA Malle staat de verfraaiing van onze 
dorpskernen daarom hoog aangeschreven. We denken hierbij aan het functioneel 
aanbrengen van groene rustpunten, de aanleg en het onderhoud van degelijke fiets- en 
voetpaden en het plaatsen van vuilnisbakken op geregelde afstand. Waar nodig is een 
goede samenspraak met het Vlaams gewest een absolute noodzaak. 

 

Klantvriendelijk en oplossingsgericht vergunningenbeleid 

Het is belangrijk dat de inwoners voor al hun vragen rond ruimtelijke ordening terecht 
kunnen bij de gemeentediensten. Zij moeten daarbij proactief bijgestaan worden door 
het gemeentelijk personeel. Vooral een transparant en adequaat vergunningsbeleid 
dringt zich op, waarbij onze ambtenaren actief mee zoeken met de inwoners naar 
oplossingen.  
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2. Onderwijs in Malle 
 

Steden en gemeenten hebben een belangrijke lokale coördinatieopdracht voor onderwijs 
en vorming, die we als N-VA Malle mee vorm willen geven. Ook kinderen op een veilige 
manier naar school laten gaan, moet één van de topprioriteiten zijn en blijven in Malle. 
N-VA vindt bovendien dat we ‘het flankerend onderwijsbeleid’ verder moeten 
uitbouwen. 

 

Rijk aan kwaliteit 

N-VA Malle streeft naar kwaliteitsvol basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs en dit in 
het kader van “levenslang leren”. De onderwijstaal is het Nederlands. Als een ”goede 
huisvader” wordt een toekomstgericht beleid gevoerd door te investeren in toegankelijke 
gebouwen en IT. 

 

Samenwerking 

N-VA Malle maakt ruimte voor een onderwijsraad en een onderwijsregisseur voor de 
coördinatie van netoverschrijdende samenwerking. Ideaal worden functies 
gecombineerd; de onderwijsregisseur is de voorzitter van de onderwijsraad en kan tevens 
schepen zijn. Op deze wijze kan men een “flankerend onderwijsbeleid “ voeren. Hierbij 
worden alle actoren constructief betrokken. Hier kan bv. een globaal ochtend- en 
avondtoezicht voorzien worden. 

 

Brede school 

N-VA Malle neemt het voortouw in een “vernieuwende school”-visie: de beschikbare 
infrastructuur dient optimaal benut. Ook buiten de schooluren en tijdens de 
schoolvakanties kan de infrastructuur ten dienste staan van de Malse leefgemeenschap. 
Met de brede school willen we de school een plaats geven in een ruim netwerk van 
actoren om in te spelen op lokale noden en kansen. Vormende activiteiten voor jong en 
oud kunnen in de lokalen van een brede school perfect georganiseerd worden. Als 
kloppend hart van de gemeenschap draagt de brede school bij tot het versterken van het 
sociaal weefsel. 
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3. Gezins- en woonbeleid in Malle 
 

 

In de visie van N-VA Malle moet het gezin optimaal ondersteund worden, zeker in 
moeilijke economische tijden. Naast initiatieven rond opvoedingsondersteuning tegen 
kansarmoede moeten we ook oog hebben voor eigendomsverwerving als verzekering 
tegen materiële armoede. 

 

De kinderopvang verder uitbouwen en ondersteunen 

Jonge gezinnen aantrekken en stimuleren om in Malle te blijven wonen houdt onder 
andere in dat we de kinderopvang verder willen uitbouwen. Wat de voorschoolse opvang 
tot de leeftijd van 2,5 jaar betreft verdienen zowel de privé als de openbare initiatieven 
verdere ondersteuning. Deze kan bestaan uit een starterspremie voor beginnende 
opvanggezinnen, een speelgoedpremie, participeren in een gemeentelijke speel-o-theek, 
een aanbod van gratis vuilzakken voor wegwerpluiers… 

 

Het opvoedingssteunpunt/opvoedingswinkel meer bekendheid geven 

In de regio is er een opvoedingswinkel. Dit initiatief moet geïntegreerd worden binnen 
een laagdrempelige instelling als het sociaal huis of de jeugddienst. 

 

Malle: een gemeente met toekomst 

Waar er ruimte en mogelijkheden zijn willen we nieuwe verkavelingen in eerste instantie  
openstellen voor jonge inwoners van Malle. De jonge Mallenaren krijgen zo de kans om 
betaalbare bouwgrond aan te kopen. Er moet gewaakt worden over een optimale 
maatschappelijke mix bij nieuwe (sociale) verkavelingen. Dat wil zeggen dat we zowel 
vrije, sociale als bescheiden woningen naast en door elkaar willen laten ontwikkelen. Via 
een lokaal toewijzingsreglement verlenen we voorrang aan mensen die een band met de 
gemeente hebben om sociale woningen te betrekken. Bij inschrijving op een wachtlijst 
mag men geen eigendom bezitten in binnen- of buitenland en moet men bereid zijn om 
Nederlands te leren. Die voorwaarden moeten strikt worden gecontroleerd. 

 

Het oprichten van een gemeentelijke woonwinkel 

N-VA Malle wil garant staan voor een goede dienstverlening naar de burgers toe, ook wat 
wonen betreft. Daarom pleiten wij voor het éénloketprincipe, waar elke burger voor 
vragen en documentatie inzake woonbeleid terecht kan.
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4. Sociaal Malle 
 

N-VA Malle wil van onze gemeente een gemeenschap maken door het sociaal weefsel te 
bevorderen en de sociale cohesie te verankeren. Het verenigingsleven en de buurt- en 
wijkwerking spelen daarbij een belangrijke rol. Wij willen dit kostbaar weefsel dan ook 
zoveel mogelijk beschermen en waar mogelijk optimaliseren. Nieuwe Mallenaren moeten 
zich zo snel mogelijk thuis voelen in onze gemeente. N-VA Malle wil ook een optimale 
samenwerking tussen gemeente en OCMW en alle actoren die werkzaam zijn in de 
gemeente. 
 
 

Verenigd Malle 

N-VA Malle wil het verenigingsleven maximaal laten ontwikkelen. Voor een groot deel 
gebeurt dit spontaan. Het gemeentebestuur moet vooral een ondersteunende rol 
innemen: logistieke ondersteuning, infrastructuur, subsidiëring en eenvoudige 
administratie.  
 

Open Malle: participatie en dialoog 

Omdat verenigingen zo’n belangrijke plaats innemen, is het van belang dat zij een stem 
hebben in het beleid. Omdat de jongeren de burgers van morgen zijn, pleit N-VA Malle 
voor een maximale ontplooiing van een neutrale jeugdraad. De jeugdraad moet een 
overlegplatform zijn voor alle niet-gebonden jongeren en jongerenorganisaties om zo te 
komen tot een geëngageerd jeugdbeleid. Ook de sportraad, buurtcomités en 
wijkverenigingen moeten hun plaats krijgen in deze dialoog. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren door babbelcafés te organiseren. Initiatieven op wijkniveau moeten zoveel 
mogelijk ondersteund worden. Om zoveel mogelijk inwoners actief bij het beleid te 
betrekken, stellen wij voor om twee gemeenteraden per jaar te laten beginnen met een 
vragenuurtje waarbij burgers de kans krijgen om aan de burgemeester, schepenen of 
gemeenteraadsleden vragen te stellen of opmerkingen mee te geven.  
 

Terug naar de markt 

Sporadische initiatieven als de avondmarkt in Oostmalle en de braderij in Westmalle 
bewijzen het potentieel van een markt op geregelde basis. N-VA Malle wil de markt naar 
Malle halen. Wij streven naar een marktdag per maand afwisselend in Oostmalle en in 
Westmalle. Volgens ons is een markt de manier om de Mallenaren eens per maand 
samen te brengen in een ontspannen sfeer.  
 

OCMW-budget 

N-VA Malle wil op een constructieve manier en met alle actoren samen naar een lange 
termijnoplossing zoeken voor het grote OCMW-tekort dat momenteel uit het gemeente-
budget genomen wordt. Dit moet natuurlijk wel gebeuren zonder mensen die hulp of 
steun nodig hebben, die te ontzeggen. 
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5. Mobiel Malle 
 

West- en Oostmalle zijn twee bruisende dorpscentra. Tegelijkertijd lopen er een aantal 
drukke verkeersaders door de dorpskernen. Om de gemeente Malle vlot bereikbaar en 
leefbaar te houden, zullen er zich de komende jaren een aantal maatregelen en keuzes 
opdringen. Samenwerking met de hogere overheden is hier noodzakelijk. Ook verdienen 
de wegen die volledig onder de gemeentelijke bevoegdheid vallen onze volle aandacht 
wat het onderhoud aangaat. 

 

Malle als fiets- en stapgemeente 

De fietser en de voetganger verdienen een belangrijke plaats in Malle. Dit betekent dat 
we ons engageren om het structureel onderhoud van fietspaden en voetpaden te 
verbeteren. Veilige oversteekplaatsen en een meer veilige schoolomgevingen staan 
centraal voor N-VA Malle.  Aan de bushalten die aan de KMO-zone grenzen, willen we 
een degelijke, overdekte fietsstalling en leenfietsen voorzien voor werknemers die zich 
hiermee verder willen verplaatsen. N-VA Malle wil bovendien trage wegen promoten om 
de zwakke weggebruiker de kans te geven om zich veilig door onze gemeente te 
bewegen. 

 

Vlot verkeer is veilig verkeer 

De laatste jaren is het sluipverkeer op een aantal wegen in Oost- en Westmalle een 
steeds groter probleem geworden. Het terug vlot trekken van het verkeer op de drukke 
hoofdwegen is de beste manier om sluipverkeer te voorkomen. Enerzijds kunnen 
intelligente verkeerslichten in het dorp van Westmalle een passende maatregel zijn. 
Anderzijds ijvert N-VA Malle voor de spoedige aanleg van de ontsluitingsweg naar de 
KMO-zone die aansluit op de ringweg van Zoersel.  

 

Veilig parkeren in de gemeente 

N-VA Malle werkt aan een degelijk parkeerbeleid voor de wooncentra in West- en 
Oostmalle. Bewoners en mensen die er voor kiezen om de auto te gebruiken voor 
bepaalde verplaatsingen, hebben het recht om hun wagen op een veilige en bereikbare 
plaats achter te laten. Bij een degelijk parkeerbeleid hoort een degelijk controlebeleid 
maar ook een sensibiliseringscampagne naar de langparkeerders. 
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6. Senioren 
 

Senioren vormen een steeds groter wordende groep in onze gemeente. Hen volwaardig 
laten deelnemen aan de Malse gemeenschap is voor onze partij van essentieel belang.  
N-VA Malle staat voor actief ouder worden, met de best mogelijke zorg wanneer dat 
nodig wordt. Een kwalitatieve zorg- en dienstverlening op maat van ouderen is volgens 
ons een basisrecht. 

 

Actieve senior in Malle 

De woon-, leef- en zorgbehoeften van senioren zijn veranderd. Dit vraagt een vlotte 
samenwerking met een actieve adviesraad om, steeds in overleg, nieuwe ideeën uit te 
werken en deze naar beleidsadviezen om te zetten. N-VA Malle streeft ernaar om alle 
activiteiten voor senioren in een van de beide dorpscentra voor alle senioren toegankelijk 
te maken door middel van gratis vervoer. 

 

Seniorenloket 

Een aangepast huisvestingsbeleid en toegankelijke dienstverlening zijn de hoekstenen 
voor een aangename en zinvolle oude dag. Een seniorenloket dat de senior op een 
klantvriendelijke manier de weg wijst in het kluwen van wetgeving en zorginitiatieven is 
hier een mooi initiatief. 

 

Arbeidsparticipatie 

De N-VA is er voorstander van dat mensen zo lang als ze zelf willen actief kunnen blijven 
op de reguliere arbeidsmarkt. In afwachting van een federale wetgeving in die zin, willen 
we onze Malse senioren actief houden door het vrijwilligerswerk te stimuleren. De 
senioren informeren over de mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen binnen de 
gemeente is daarbij van cruciaal belang. Daarenboven moet de gemeente vervoer 
voorzien om onze senioren vanuit de verschillende deelgemeenten naar deze activiteiten 
te leiden. 
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7. Cultuur, sport en vrije tijd 
 

De gemeente moet een belangrijke faciliterende rol spelen bij de invulling van de vrije tijd 
van de burgers. Zij bevindt zich als bestuursniveau het dichtst bij de gemeenschap. N-VA 
Malle ondersteunt de lokale dynamiek en creativiteit, en wil zelf initiatieven nemen om 
cultuur- en kunstinitiatieven te ontwikkelen.  

 

Cultureel Malle 

Het verder uitbouwen van de programmering van het gemeenschapscentrum in nauw 
overleg met de aangrenzende gemeenten is een verrijking voor het aanbod in de regio. 
We streven naar een programma waarin elke doelgroep zijn gading kan vinden. Malse 
talenten en groeperingen kansen bieden om in de eigen gemeente optredens te 
verzorgen, is een meerwaarde voor cultureel Malle. 

 

Sportief Malle 

N-VA Malle promoot sportclubs over de dorpskernen heen. Malle telt heel wat sportclubs 
die om te sporten over een degelijk uitgeruste sportzaal moeten kunnen beschikken. Om 
aan deze nood tegemoet te komen zou een nieuwe sportinfrastructuur centraal gelegen 
tussen de twee dorpskernen een ideale oplossing zijn. Om een dergelijk project zo 
optimaal mogelijk uit te voeren is overleg met alle sportclubs die binnensporten 
organiseren noodzakelijk. De eventuele bouw van een gemeentelijke sporthal dient dan 
ook op een langere termijn bekeken worden. 

 

Toeristisch Malle 

De geleverde inspanningen om Malle op de toeristische kaart te zetten, moeten 
verankerd worden. De aangelegde en bewegwijzerde wandel- en fietspaden vragen een 
degelijk onderhoud. Daarenboven kunnen we nog werken aan de uitbouw van onze trage 
wegen om het bestaand toeristisch wandel- en fietsnetwerk aan te vullen of te 
vervolledigen. Ook willen we op onze landelijke wegen de nodige (groene) rustplaatsen 
met vuilnisbakken voorzien. Bourgondisch Malle waarbij de lekkernijen die onze 
gemeente rijk is, moet uitgespeeld worden als publiekstrekker.  
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8. Ondernemend Malle 
 

Een lokaal bestuur met de N-VA kiest voor een ondernemingsvriendelijke gemeente. Wij 
zien ondernemers als een belangrijk onderdeel van onze lokale gemeenschap, betrokken 
via inspraak én bij de uitvoering van het beleid (inspraak, maar ook uitspraak). N-VA 
Malle stimuleert verder het werken dicht bij de voordeur. Dit betekent de nodige 
aandacht voor zowel de kruidenier om de hoek als voor het grote bedrijf op een lokaal 
bedrijventerrein. 

 

Een ondernemingsvriendelijke gemeente 

N-VA Malle vindt dat het gemeentebestuur een rol als initiatiefnemer moet opnemen. 
Hier zien we het belang van een ondernemingsloket dat zorgt voor het opstarten en 
onderhouden van een databank van bedrijventerreinen en openstaande vacatures. Het 
vereenvoudigen van alle administratieve verplichtingen behoort ook tot de taken van dit 
loket. We pleiten voor het aanduiden van een ambtenaar voor lokale economie 
rekeninghoudend met het huidige personeelsbestand. Die moet verantwoordelijk zijn 
voor een volwaardig economisch beleid voor Malle. 

 

Herinrichting van het bedrijventerrein 

N-VA Malle vraagt aandacht voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur met meer 
oog voor de zwakke weggebruiker. De optimale ontsluiting van het terrein is een 
prioriteit voor N-VA Malle. Ook het gezamenlijk gebruik en hergebruik van alternatieve 
energie is voor ons belangrijk.  

 

Middenstand en horeca 

De middenstand en horeca maken van de dorpskernen een bruisende en leefbare 
omgeving, en zorgen er voor dat inwoners zich voor hun dagelijkse inkopen en voor 
ontspanning niet telkens naar andere gemeenten moeten verplaatsen. Om de 
middenstand en horeca zo veel mogelijk verder te ontplooien, vindt N-VA Malle het 
prioritair dat er werk gemaakt wordt van een duidelijk en eerlijk vergunningen- en 
administratief beleid. De gemeentelijke ambtenaar voor lokale economie is hier een 
belangrijke schakel in, ook wat de communicatie tussen de lokale ondernemers en het 
gemeentebestuur betreft.
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9. Groen Malle 
 

De N-VA pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op 
duurzaamheid. Duurzaamheid staat voor een efficiënt beleid aan de hand van rationele 
keuzes in samenwerking met de gemeenschap en voor een duidelijk handhavingsbeleid 
waarbij de vervuiler betaalt. De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de 
goede richting, ze geeft ook het goede voorbeeld. Burgers zijn een belangrijke actor, 
zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van duurzaam beleid. 

 

Natuurlijk Malle 

Wij willen het groene karakter van Malle behouden. Dit betekent o.a. dat de sites van de 
kleiputten en het vliegveld evenwichtig moeten uitgebaat worden. Dat wil zeggen dat we 
deze gebieden willen openstellen voor de zachte recreatie met behoud van de 
natuurwaarde. In samenspraak met het Vlaams Gewest willen we ervoor zorgen dat de 
bestaande natuurgebieden in Malse handen blijven. Bovendien willen we ons engageren 
om de verbindingsgebieden tussen de grote boscomplexen te beschermen.  

 

Duurzaamheid en energie-efficiëntie 

Grondstoffen en energie worden schaarser en duurder. Het spreekt voor zich dat we er 
spaarzaam en efficiënt mee moeten omgaan. We moeten kiezen voor duurzame 
materialen. Dat is een opdracht voor alle Mallenaren, waarbij het gemeentebestuur het 
goede voorbeeld geeft en de burgers maximaal ondersteunt!  Als gemeentebestuur 
hebben we ook de belangrijke taak om onze inwoners te sensibiliseren om aandacht te 
hebben voor het milieu. 

 

Elektrische mobiliteit in Malle 

In het milieubeleidsplan moet radicaal de kaart van de hernieuwbare energie worden 
getrokken. Daarom vraagt N-VA Malle dat op korte termijn toegetreden wordt tot EVA 
(Elektrische Voertuigen in Actie) om subsidies te bekomen die elektrische rijden kunnen 
stimuleren. Ook stimuleert de gemeente binnen haar eigen wagen- en motorpark het 
elektrisch rijden. Wij streven naar de realisatie van een oplaadpunt voor elektrische 
wagens in Malle, en op langere termijn naar de aanschaf van elektrische wagens voor het 
gemeentepersoneel. De gemeente moet het goede voorbeeld geven om het wagenpark 
duurzaam te vergroenen.  
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10.  Veilig Malle 
 

Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven en het is belangrijk dat iedereen zich 
veilig kan bewegen in onze gemeente. Veiligheid is echter meer dan een louter goed 
werkende politie. Onze lokale politie moet in de eerste plaats zichtbaar en aanspreekbaar 
zijn: in plaats van de leuze ‘meer blauw op straat’ streven wij voor de kwalitatieve 
benadering ‘blauw meer op straat’. 

 

Beperken van de weekendoverlast 

Het bruisende uitgangsleven tijdens het weekeinde moet behouden blijven. De overlast 
die de festiviteiten met zich meebrengen moeten daarbij wel tot een minimum beperkt 
worden. Samen met de lokale politie en de organisatoren van de festiviteiten moet het 
bestuur zorgen dat Malle leefbaar blijft voor iedereen en dit dag en nacht. 

 

Samenwerking met de lokale politie Voorkempen 

Om de toegangswegen tot de scholen zo veilig mogelijk te maken is een nauwe 
samenwerking met de lokale politiezone noodzakelijk. N-VA Malle streeft naar een zo 
goed mogelijke beveiliging van alle drukke oversteekplaatsen op de invalswegen naar de 
scholen in Malle.  

Verder wil N-VA Malle het bestaande systeem van de Gemeentelijke Administratieve 
Sanctie (GAS) optimaliseren en consequent uitvoeren.   

 

Brandweer 

De plannen die de hogere overheid heeft met de lokale brandweerkorpsen, moeten door 
de lokale overheid opgevolgd worden. De goede dienstverlening die er momenteel is 
moet na de hervorming in een centraal gelegen modern complex gehuisvest kunnen 
worden. 

 

Buurtinformatienetwerken (BIN) 

Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij sociale controle bij voorkeur 
gebeurt door de buur. Bij uitbreiding is een efficiënt Buurtinformatienetwerk een goede 
zaak. BIN’s bestaan al in delen van Malle, maar hun werking moet geoptimaliseerd 
worden en uitgebreid waar nodig.  

 


