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Benefietontbijt voor 
dierenwelzijn

met gastspreker Ben Weyts, 
minister van Dierenwelzijn
De N-VA-afdelingen van het  
arrondissement Turnhout  
(Kempen) slaan de handen in 
elkaar voor een benefietontbijt 
waarvan de opbrengst integraal 
naar volgende Kempense dieren-
welzijnsorganisaties gaat:  

�VOC Neteland (opvangcentrum 
voor vogels en wilde dieren)

�Unco-Jerry vzw (dierenasiel)
�Veeweyde (dierenasiel)
�De Poezemoeders  

(Zwerfkattenproject Turnhout)

Schrijf je in bij Yoleen Van Camp 
via yoleen.vancamp@n-va.be of 
0497 08 00 71. Volwassenen be-
talen 15 euro, kinderen jonger dan 
12 jaar 10 euro. Voor kinderen 
onder drie jaar is toegang gratis. 

Je inschrijving is definitief na 
betaling van het juiste bedrag 
op rekeningnummer BE39 7330 
1232 7619 van N-VA Kasterlee.

Gemeentebestuur heeft  
verkavelingshonger
Het laatste jaar deinst ons gemeentebestuur er niet voor terug om 
meerdere hectare waardevol bos te kappen om gronden te verkavelen. 
Nochtans wordt voor een grote massa bouwgronden in onze gemeente 
nu al geen koper gevonden. De N-VA ziet daarom niet de behoefte om 
nog verder te verkavelen. 

De verkaveling van de Haaksstraat leidt tot 
het kappen van 4 hectare bos en riskeert 
samen met het grote bouwproject  
Keirlandse Zillen  een verkeersinfarct 
te creëren op de Turnhoutsebaan. De 
verkaveling van ‘Kater@’ aan de Galbergen 
vernietigt eveneens natuurgebied en is niet 
noodzakelijk om de Molse woonbehoeften 
te dekken.

Het gemeentebestuur zwaait met het argu-
ment dat er een tekort is aan sociale kavels. 
Maar deze uitspraak strookt niet met de 
waarheid. De Molse Bouwmaatschappij 
zal tegen 2020 ruimschoots voldoen aan 
de Vlaamse eisen inzake sociale bouw-
gronden. Van een tekort is dus zeker geen 
sprake. 

Volgens de N-VA kan het gemeentebestuur 
beter een oplijsting maken van de tiental-
len beschikbare kavels in onze gemeente 
en een actuele, betrouwbare evaluatie 
maken van de Molse woonbehoeften tot 
2030. 

Voor ons is het beter de woonkernen te 
verdichten met hogere gebouwen waar mo-
gelijk, inbreiding in plaats van uitbreiding. 
Dat is essentieel om tegemoet te komen 
aan de échte woonbehoeften  
in Mol.

  Hans De Groof,
gemeenteraadslid 
N-VA Mol

ZONDAG

1 oktober
10 uur

Gloednieuw OC  
Kasterlee  

(Binnenpad 2)

  De N-VA vraagt dat de nu al beschikbare kavels eerst worden  
aangesproken, voordat nieuwe bouwgronden worden aangesneden.

Gemeentebestuur heeft 
verkavelingshonger
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N-VA zet moeders  
in de bloemetjes
Op 15 augustus vierde N-VA Mol, net zoals iedereen in de 
provincie, Moederdag. Op de dinsdagmarkt deelden we 
aan alle dames een bloemetje uit. Op de foto herkent u onze 
mandatarissen Nelly Eyckmans, Hilde Valgaeren en Mia 
Belmans.

40 jaar Jakob Smits-mu-
seum
2017 is een jubileumjaar voor het Jakob 
Smitsmuseum. Van 1 april tot 16 juli vierde het 
museum daarom met gepaste trots en luister 
zijn veertigjarig bestaan. Dat gebeurde met een 
waaier aan activiteiten, waaronder de expositie 
‘40 keer Smits’, met in totaal veertig schilderijen 
en tekeningen die nog nooit of bijna nooit in de 
Kempen te zien waren. Ongeveer 2 200 bezoe-
kers mocht het museum verwelkomen, wat erg 
veel is voor een klein, intiem en landelijk  
museum.

En het eindpunt is nog lang niet bereikt. De vzw Vrien-
den van het Jakob Smitsmuseum, waaronder een aantal 
N-VA-leden die jarenlang belangrijke inspanningen 
leverden, heeft als doelstelling een kunstpatrimonium ver-
werven. De vzw wil de kunstwerken van Smits en andere 
meesters met verwante stijl nog uitbreiden, beheren en 
bewaren. 

Uitgebreide kunstcollectie
In 1971 kregen 3 Molse kunstminnaars, Achiel Anthonis, 
Albert Glazemaekers en Jo Valgaeren, toenmalig schepen 
van Cultuur en Volksunielid, het illustere idee om een Mols 
museum te wijden aan Jakob Smits, de grootste schilder 
van de Kempen. De gemeente Mol bezat toen nog geen 
enkel werk van hem, zelfs geen ets.  
 
Daarom schuimde een kring van bekende Mollenaars met 
grote cultuurinteresse (en met financiële steun van de ge-
meente) bekende veilinghuizen af, op zoek naar betaalbaar 
werk van Jakob Smits.

Op 19 februari 1977 opende het Jakob Smitsmuseum zijn 
deuren in de oude pastorie van Mol-Sluis. Het was een 
schuchter begin: 3 schilderijen, 52 tekeningen en een verza-

meling van 75 etsen. Maar doorheen de jaren wist de vzw 
Vrienden van het Jakob Smitsmuseum de kunstcollectie uit 
te breiden. 

Bezoekers kunnen vandaag tientallen schilderijen, honder-
den tekeningen en schetsen en de volledige etsencollectie 
van de meester van Achterbos bewonderen. In 2004 werd 
het museum erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Toekomst is verzekerd
De vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum wil het werk 
van Jakob Smits ook in de toekomst bij een breed publiek 
beter bekend maken en zo bijdragen aan de culturele uit-
straling van de gemeente Mol. Dat gebeurt met tentoon- 
stellingen die onder meer de techniek, de thema’s en 
symboliek van Smits confronteren met hedendaags werk 
van lokale, nationale en internationale kunstenaars. Het 
museum publiceert ook een driemaandelijks tijdschrift.

  De onvergetelijke beelden van de Kempen van toen beho-
ren tot ons erfgoed. Het Jakob Smitsmuseum is dus meer 
dan een bezoekje waard. Meer informatie vindt u op 
www.jakobsmits.be.
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Fietsostrades zijn goed 
voor uw gezondheid
De voorbereidingen voor de fietsostrade op het 
traject Herentals-Geel-Mol-Balen zijn volop aan de 
gang. De start van de werken is voorzien voor 2018. 
De bouwkosten voor een fietsostrade worden ruim-
schoots overtroffen door de gezondheidswinsten die 
het onze maatschappij oplevert. 

Provincieraadslid Koen Dillen: “VITO, het Molse technologie-
bedrijf, berekende dat één euro kosten aan een fietsostrade een 
gezondheidswinst van minstens 2 tot 14 euro oplevert. Mensen 
blijven gezonder door het fietsen, de kans op (ernstige) ongeval-
len is veel kleiner, de files worden korter, de uitstoot van CO2 en 
fijn stof daalt drastisch en er is minder geluidsoverlast.”

N-VA Mol legt in de gemeenteraad al jaren de nadruk op 
duurzaamheid. We zijn dan ook blij dat Antwerps gedeputeerde 
Luk Lemmens (N-VA) met zijn paradepaardje, de fietsostrade, 
hiertoe bijdraagt. We wensen hem proficiat met zijn realisaties 

en hopen dat het traject in Mol snel gerealiseerd wordt. Deze 
fietsostrades dienen immers als voorbeeld voor het fietsbeleid 
van andere provincies.

Bestuurslid in de kijker:

Mia Belmans
Mia Belmans is bestuurslid van N-VA Mol en gemeenteraads-
lid. Zij werd geboren in 1949 als oudste dochter in een gezin 
van elf. We moeten er dus geen tekening bij maken: zin voor 
verantwoordelijkheid zit haar in de genen. Mia is van opleiding 
orthopedagoog (graduaat). Ze werkte lange tijd in de sociale en 
de zorgsector. Momenteel is ze met pensioen. We zochten haar 
op voor een kort interview over haar engagement voor de N-VA.

Mia, je draait al even mee bij de N-VA? 

Inderdaad, vroeger was ik lid van de Volksunie en VU-ID. Nu 
dus van de N-VA. Sinds 2012 zetel ik ook in de gemeenteraad.

Wat trekt je precies aan in de N-VA?

Ten eerste ben ik zeer sociaalvoelend. Ik heb altijd in de sociale 
en zorgsector gewerkt (lange tijd in De Witte Mol) en momen-
teel maak ik mijn sociaal engagement onder meer waar in de 
adviesraden  voor senioren en voor mensen met een beperking. 
Waar ik kan, daar help ik.

Ten tweede is solidariteit tussen mensen voor mij enorm belang-
rijk. Solidariteit krijgt gestalte binnen een gemeenschap en die 
gemeenschap is voor mij nog altijd de Vlaamse. Vandaar mijn 
Vlaams engagement. 

De N-VA werkt in het Vlaams Parlement trouwens actief mee 
aan de uitbouw van een inclusieve samenleving. Dat is een 
samenleving waarin iedereen, ook ouderen en mensen met een 

beperking tot hun recht kunnen komen. Ook in de gemeente-
raad bewaak ik de belangen van de ouderen en de mensen met 
een beperking. 

  Gedeputeerde Luk Lemmens investeert 
fors in provinciale fietsostrades.

“Solidariteit en sociaal engage-
ment staan centraal bij mij.”
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


