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N-VA Mol blij met 
reglement geveltuin

Een groene omgeving is goed voor 
het humeur en de gezondheid, 
zorgt voor kleur en gezelligheid. 
Daarom vroeg gemeenteraadslid 
Hans De Groof (N-VA) al in  
november 2014 om de aanleg 
van tegeltuintjes toe te laten en te 
stimuleren door middel van een 
duidelijk reglement. Nu is dat er 
eindelijk.

Een tegeltuin is een smalle 
groenstrook aan de straatkant, 
onmiddellijk tegen een gevel. Hij 
kan bestaan uit een klimplant,  
lagere planten of bodembedek-
kers. Naast sfeer en gezelligheid 
is het goed voor vogels, bijen, 
vlinders en tal van insecten.

“Ons grijze centrum vraagt al 
langer om wat meer kleur’, zegt 
raadslid Hans De Groof. ‘Daarom 
stelden we voor om ook in onze 
gemeente tegeltuintjes toe te la-
ten. Het is fijn dat het gemeente- 
bestuur dit nu ook effectief in 
een reglement heeft weten om te 
zetten. Zo kunnen we de natuur 
opnieuw wat meer ruimte geven 
en zorgen we tevens voor een 
aantrekkelijker centrum.”

Vlaanderen investeert  
in Molse fietspaden

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert meer dan 
ooit in goede en veilige fietspaden. En dat gaan we ook in Mol merken.  
De komende twee jaar (tot 2019) maakt Vlaanderen 567 500 euro vrij voor 
nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor toekom-
stige fietsprojecten in onze gemeente. Geweldig nieuws voor de fietsers 
want dankzij deze Vlaamse investering wordt fietsen vlotter en veiliger.

N-VA Mol ijvert al lang voor meer fietsin-
vesteringen. Snelle en comfortabele fietsver-
bindingen maken fietsen aantrekkelijker. 
Maar deze investeringen verhogen ook de 
verkeersveiligheid in onze gemeente.  
 
Nu is er dus ook een uitgebreid Vlaams 
fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete 
projecten en dat plan bevat ook goed nieuws 
voor Mol.

Het Vlaamse geld dat minister Weyts  
belooft, zal gebruikt worden voor de fiets- 
paden die langs de gewestwegen op het 
grondgebied van Mol liggen.  
 
Dit bedrag staat dus los van de middelen die 
Mol vrijmaakt voor fietspaden langs lokale 
wegen.

Snellere en veiligere  
fietsverbindingen

De Vlaamse investeringen pakken in 2017 
meteen enkele belangrijke punten aan. Voor 
de N103 (Ezaart) trekt Vlaanderen 15 000 
euro uit voor de heraanleg en verharding 
van fietspad en rijweg (samen met Aquafin). 
52 500 euro is voorbehouden voor een studie 
en verkeerswerken aan de schoolomgeving 
in de buurt van de de N712 (Kiezelweg, 
Rauw). In 2018 wordt een half miljoen uit-
getrokken voor onteigeningen aan de N136 
in Postel.

Minister Weyts wil met de investeringen 
(drie jaar lang 100 miljoen euro over heel 
Vlaanderen) meer Vlamingen verleiden om 
de auto te ruilen voor de fiets.

 Maarten Van Camp, Koen Dillen, Jan Van Dael en Bart Lenaerts zijn    
   blij met de investeringen in de fietsveiligheid aan de school in Mol-Rauw.
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Weer een postje voor CD&V Mol
Tijdens de gemeenteraad van april stelde oppositielid Koen Dillen (N-VA) zich kandidaat om de gemeente Mol te vertegen-
woordigen in de Ark, een Kempense sociale bouwmaatschappij. Een logische keuze, want Koen heeft jaren ervaring in de Molse 
bouwmaatschappij en zetelt in de commissie Welzijn van de provincie Antwerpen, waar wonen een zeer belangrijke beleids- 
materie is. Maar CD&V stak deze bekwame en ervaren kandidaat stokken in de wielen.

Omdat de N-VA tot de oppositie behoort en de meerderheid 
enkel mensen uit eigen rangen verantwoordelijkheid wil geven, 
gaven zij het zitje in de Ark aan een CD&V’er zonder ervaring in 
de materie. 

Koen Dillen verklaart: “De CD&V-kandidaat zal pas ingewerkt 
zijn tegen het einde van zijn mandaat. Een andere partij uit de 
oppositie had ook een goed voorstel. Geef het mandaat aan de 
schepen van Woonbeleid. Hij heeft de kennis en is het meest  

betrokken bij deze belangrijke materie. De meerderheid ver-
wierp ook dit voorstel en wilde dus ook niet weten van mijn 
kandidatuur. Een onervaren persoon zal Mol dus vertegenwoor-
digen. Deze manier van politiek voeren 
is niet echt een voorbeeld van degelijk en 
efficiënt bestuur. Integendeel.”

Misschien zag je ze al in het straat-
beeld, bijvoorbeeld tijdens de Ronde Van 
Vlaanderen: de gele petjes met de tekst 
‘Vlaanderen op kop!’  
 
Voor de lancering van deze campagne 
werd er eerst een stand-in-proefkonijn 
gebruikt om nadien de definitieve foto te 
nemen met minister Johan Van Overt-
veldt. Ons eigenste gemeenteraadslid 
Hans De Goof was Flandrien van dienst.

 Koen Dillen
Gemeenteraadslid N-VA Mol

Piet Lamberts  
Van Assche
Piet Lamberts Van Assche werd geboren in Londerzeel, 
Vlaams-Brabant, maar woont sinds 1994 in Mol. Hij is 
gehuwd met Hilde Valgaeren. Samen hebben ze vier kinde-
ren. Na zijn studies rechten, economische wetenschappen en 
wijsbegeerte in Leuven, werkte Piet dertien jaar in het  
familiebedrijf, om zich vervolgens in het onderwijs te  
storten. Momenteel is hij lector aan de Thomas More  
Hogeschool in Geel. We zochten hem op voor een gesprek.

Piet, je draait al even mee bij de N-VA?
Inderdaad. Ik was zelfs geruime tijd voorzitter van de Molse 
N-VA-afdeling. Momenteel maak ik nog altijd deel uit van 
het bestuur. Ik zetel ook namens de N-VA in de gemeente-
raad.

Wat spreekt je zo aan bij de N-VA?
Voor mij is Vlaamse onafhankelijkheid geen romantische 
eis maar een vereiste van democratische betrokkenheid en 
efficiëntie. Beleid moet immers uitgeoefend worden op het 
niveau waar dat het meest effectief is. Ook zo dicht mogelijk 

bij de bevolking trouwens, bij de gemeenschap. Die gemeen-
schap is – alle ‘multiculturaliteit’ ten spijt – nog steeds de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Maar Vlaamse onafhankelijkheid is geen doel op zich. Het 
onafhankelijke Vlaanderen moet een bouwsteen zijn van een 
democratisch Europa dat sterk en eensgezind een antwoord 
kan bieden aan de grote uitdagingen waar ons continent 
voor staat. Die Europese en internationale dimensie vind ik 
ook terug bij de N-VA. 

BESTUURS-

LID IN DE 

KIJKER

 Wil jij zelf zo’n petje? Stuur dan een mailtje met je contactgegevens naar mol@n-va.be. Je ontvangt dan van ons een gratis exemplaar.

Zoek  

de zeven  

verschillen 
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N-VA op wijkbezoek in Mol-Rauw
Op zondag 23 april startte N-VA Mol met een serie  
wijkbezoeken in het kader van de voorbereiding van  
de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De Rauwenaars 
werden langs de Kiezelweg ontvangen door onze  
lokale bestuursleden met een hapje en een drankje.  
Sommigen hadden vragen, anderen hadden opmerkin-
gen over het beleid van het huidige gemeentebestuur.

“Luisteren naar de burger is een eerste vereiste voor een  
politicus”, zegt raadslid Koen Dillen. “Met de wijkbezoeken  
willen we alle Mollenaars horen zodat we bij de opmaak van  
ons partijprogramma voor 2018 rekening kunnen houden 
met hun grieven en adviezen. Rauw was een eerste positieve 
ervaring. We hebben heel wat positieve ideeën gehoord, maar 
hoorden ook dat heel wat mensen kritiek hebben op het beleid 
van het huidige bestuur.”

Nieuwe impuls voor Studiecentrum voor Kernenergie
Het nationaal instituut voor radio-elementen in Fleurus, dat 
producten voor gebruik in nucleaire geneeskunde maakt, produ-
ceert bij haar activiteiten een hoogverrijkt restproduct waarmee 
nieuwe basisisotopen gemaakt kunnen worden. Tot voor kort 
overwoog men die uit voeren naar Frankrijk, terwijl het Studie-
centrum voor Kernenergie (SCK) in Mol alle kennis in huis heeft 
om deze materialen zelf te verwerken. De federale ministerraad 
gaf gelukkig goedkeuring voor een samenwerking met Mol.

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) reageert tevreden: “Het SCK 
staat bijzonder hoog aangeschreven als het gaat om haar kennis 
en onderzoek in de nucleaire industrie. Door deze samen- 
werking wordt de grondstof beschikbaar om voor de volgende 28 
jaar medische radio-isotopen te produceren. Hiermee bevestigen 

we de positie van het SCK en bij uitbreiding van de hoogtechno-
logische nucleaire cluster in Mol-Dessel aan de wereldtop van de 
nucleaire geneeskunde.”

N-VA fietst mee in 1000 km voor  
Kom op tegen Kanker
Als gemeenschapspartij voelt de N-VA zich nauw ver-
bonden met iedereen die direct of indirect door kanker 
is getroffen. Het is niet onze stijl om bij de pakken te 
blijven zitten.  
 
Daarom binden we graag mee de strijd aan tegen die 
slopende, verraderlijke ziekte. De N-VA steunt bijgevolg 
al enkele jaren de ‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’. 

Het N-VA-peloton is de voorbije jaren stevig gegroeid. 
In 2017 stuurden we zelfs vijf teams op pad. Onder  
andere minister Ben Weyts sprong in het zadel en  
fietste samen met ons eigen gemeenteraadslid Hans  
De Groof de tocht van Mechelen tot Bornem.

“Het SCK staat aan de 
wereldtop van de  
nucleaire geneeskunde.”

Bert Wollants, N-VA-Kamerlid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


