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Mosselfeest

Op 11 december organiseert N-VA 
Mol haar groot mosselfestijn. De 
mosselen zijn van prima kwaliteit, 
maar ook wie liever iets anders 
eet, hoeft zich geen zorgen te 
maken. Voor de kleintjes zijn er 
ook curryworsten met frietjes 
voorzien.

Om organisatorische redenen 
vragen wij u om vooraf in te 
schrijven. Dat kan u op drie 
manieren doen:

  Geef de ingevulde strook op 
pagina 3 af aan een van onze 
bestuursleden

  Bel naar 0497 47 17 79

  Stuur een mailtje naar: 
marc.vanroy@n-va.be

Wij hopen van harte u, uw 
vrienden en familie op die dag te 
mogen verwelkomen.

Zondag 
11 december

11.30 uur tot 14 uur & 16.30 uur tot 19 uur
Parochiecentrum Ginderbuiten
Kapellestraat 90, 

Mol Heel wat Vlaamse gemeenten ontvingen al het label van ‘hartveilige 
gemeente’. Mol hinkt hierin echter nog achterop. Op dit moment vind 
je in onze gemeente negen locaties met een AED-hartritmetoestel. 
Dit draagbare apparaat geeft het hart een elektrische schok bij levens-
bedreigende hartritmestoringen. Het kan dus met andere woorden 
letterlijk levens redden. 

Je vindt de AED-toestellen onder andere 
in Schouwburg Rex, sporthal Den Uyt, 
buitenzwembad Den Uyt, binnenzwembad 
Den Uyt, ’t Getouw, twee toestellen op de 
site van het OCMW, bij VC Moldavo en in 
de Europese School. Slechts enkele toestel-
len zijn echter dag en nacht bereikbaar.

Vier voorstellen voor een 
hartveiliger Mol

Onze fractie drong er in de gemeenteraad 
op aan om inspanningen te doen zodat 
Mol ook het label van ‘hartveilige gemeente’ 
kan binnenhalen. Daarbij deed de N-VA 
volgende specifieke voorstellen:

  Breid het aantal locaties uit waar een 
AED-toestel ter beschikking wordt 
gesteld. In het centrum zou zes 
minuten wandelafstand heen en terug 
vanop elke locatie ideaal zijn.

  Focus op AED-toestellen die buiten 
hangen, waardoor het gebruik ervan 
niet afhankelijk is  van de openings-
uren van bepaalde locaties.

  Neem enkele AED-toestellen op in 
de uitleendienst van de gemeente. 
Verenigingen of scholen die een 
evenement organiseren, kunnen daar 
dan een toestel ter beschikking stellen.

  Geef opleiding over het gebruik van de 
toestellen en informeer de bevolking 
daarover (via verenigingen, scholen, 
enz.)

Het gemeentebestuur liet weten dat deze 
materie hen ook nauw aan het hart ligt en 
dat ze reeds stappen hadden ondernomen 
om het label te bekomen. De N-VA kan 
dit alleen maar toejuichen. We hopen dat 
ook onze voorstellen meegenomen zullen 
worden. Samen gaan we voor een hart-
veilig Mol, voor alle Mollenaars!

Hans De Groof, 
gemeenteraadslid 
N-VA Mol

Weg met zwerfafval in Mol! p.2 N-VA zet in op trage wegen p.3
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N-VA maakt het verschil in provincieraad
De aanwezigheid van een Mollenaar in de provincieraad is belangrijk. We beslissen daar namelijk over 
zaken zoals verkeersproblemen, het stimuleren van toerisme en werkgelegenheid, oplossingen voor 
overstromingen in het Netebekken en bijstand aan de armsten in onze maatschappij. Kortom: over zaken 
die invloed hebben op u en ik.
Ruimtelijke ordening
Op de provincieraad van oktober werd de gedeputeerde Luk 
Lemmens onder meer opgeroepen om  er bij de Vlaamse 
Regering op aan te dringen vlot vervoer in en door onze regio 
hoog op de agenda te plaatsen. Ook veranderingen aan Sun Parcs 
Kempische Meren werden er goedgekeurd. Op die manier kan er 
in de toekomst een waterskibaan komen in de Rauwse put. 

Bovendien kan de eigenaar van Bobbejaanland investeren in een 
nog te bouwen indoor-recreatiepark rond het thema luchtvaart.
De provincie besliste ook tot de aankoop van verschillende 
stukken grond langs de Scheppelijke Nete. Daar komt er een 
‘waterretentiebekken’, dat dienst zal doen als overstromingsgebied 
in natte periodes.

Subsidies aan verenigingen en projecten
We keurden daarnaast subsidies goed voor de Rol Mobiel, een 
vervoersproject voor mensen met een beperking en bejaarden 
in de regio Mol-Balen-Dessel-Retie. Het Molse OCMW-project 
OOG’enblik kreeg ook nieuwe subsidies. Hiermee kunnen 
mensen in armoede beroep doen op psychologische begeleiding. 
Ten slotte investeert de provincie in Zorg tot Zorg, dat de 
communicatie tussen huisarts en OCMW (en daarmee de zorg) 
verbetert.

Zelf vroeg ik tijdens een interpellatie in de provincieraad van 
oktober om de opstartsubsidies voor drie wijkgezondheidscentra 
(WGC) in de Kempen niet te geven. Volgens mij is er geen 
plaats voor WGC’s in gemeentes op het platteland en besteedt 
men het geld beter aan andere initiatieven die de drempel tot de 
gezondheidszorg verlagen.

Koen Dillen, provincieraadslid N-VA Mol

N-VA ruimt zwerfvuil op
Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men helaas zwerfvuil tegen, ook in Mol. Onze gemeente wordt er 
zeker niet groener van en ook voor toeristen oogt zwerfafval niet aantrekkelijk. Als milieubewuste inwoner 
van Mol wil ik, samen met de andere N-VA-bestuursleden, daarom een handje helpen om dit probleem op te 
lossen. En dus ben ik sinds een jaar netheidsverantwoordelijke. 

Op de milieudienst kreeg ik een rol 
grote, groene zwerfvuilzakken, een paar 
handschoenen, een reflecterende fluo-
vest met de slogan ‘afval in de vuilbak’ en 
een grijpstok. Daarmee leg ik om de vier 
maanden een traject af in Mol.

En wat vind ik op mijn ronde? Afval, veel 
afval. Hoewel mijn zwerfvuilronde nog 
geen vijf kilometer bedraagt, verzamel 
ik toch massa’s  blikjes, plastic en glazen 
flessen, vodden, papier en reclameblaad-
jes, huishoudelijk afval (vaak netjes 
verpakt), klein elektro, sigarettenpeuken 
en lege sigarettenpakjes. Zelfs afval dat 

gratis naar het containerpark mag, wordt 
zonder schroom in het bos gedumpt.

Jaarlijks verzamelen bijna veertig ver-
enigingen en dertig individuele burgers 
negen ton zwerfvuil in Mol. Er is dus 
nog werk aan de winkel. Bij deze dus een 
oproep aan iedereen: meld je aan via 
milieudienst@gemeentemol.be en word 
ook netheidsverantwoordelijke. 

Het gaat trouwens over meer dan afval 
opruimen. Onderweg kom je vriendelijke 
mensen tegen en krijg je geregeld een be-
moedigende duim van een voorbijganger. 

Jan
lid van de N-VA-werkgroep Afvalbeleid

Trage wegen
Veilige alternatieven voor wandelaars, fietsers en ruiters
Op 15 en 16 oktober was het de Dag van de Trage Weg, met aandacht voor wegen en paden waar wandelaars, 
� etsers en ruiters geen gemotoriseerd verkeer hoeven te vrezen. De N-VA vraagt het gemeentebestuur meer 
in te zetten op deze trage wegen, want ze hebben heel wat voordelen.
Trage wegen voeren je weg van het drukke verkeer, vaak 
met zicht op het prachtige Vlaamse landschap achter de 
lintbebouwing. Het zijn getuigen van oude verbindingen 
tussen dorpskernen. Ze werden gebruikt als doorgang voor 
landbouwers, om boten te slepen of als bedding voor  al lang 
verdwenen tram- of treinverbindingen. 

Ook voor de natuur hebben trage wegen hun nut. Onze Vlaamse 
natuurgebieden zijn zeer versnipperd en trage wegen zorgen 
ervoor dat planten en dieren zich kunnen verspreiden over een 
groter gebied. Tot slot zijn het uiteraard ook veilige verbindingen 
voor zachte weggebruikers als ideale alternatieve verkeersroutes 
voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen.

N-VA vraagt opwaardering trage wegen
Oude en bijna vergeten weggetjes en paadjes moeten aan 
bekendheid winnen, vindt de N-VA. Ook toevallige passanten 
moeten deze veilige en mooie routes naar hun bestemming 
ontdekken. Daarom lanceert de N-VA enkele voorstellen die 
navolging verdienen in de gemeente:

  Geef deze paadjes een naam. Dat zorgt voor een officieel 
karakter en nodigt daarom meer uit tot gebruik. Als 
voorbeeld uit onze eigen gemeente kunnen we het Charel 
Coolspad aangeven, dat de Rozenberg langs de spoorweg 
verbindt met het station van Mol. Dit is een veilig alternatief 
voor de drukkere Leenhofstraat.

  Plaats een verkeersbord. Meer bepaald 
het bord F45b, dat aangeeft dat een weg 
doodloopt, maar toegankelijk blijft voor 
voetgangers en fietsers. Op heel wat 
buurtwegen in Mol staat dit bord nog 
niet, waardoor weinigen weten dat ze er 
gebruik van kunnen maken. 

Als voorbeeld geven we graag de buurtweg in Mol-Achterbos, 
die Puttestraat met Achterbos verbindt.

  Neem meer van deze wegen op in wandelingen en als 
wandelknooppunt. Als goede voorbeeld nemen we de bossen 
van de Heidehuizen, waar er achter het Technisch Instituut 
Sint-Paulus (TISP) tal van paadjes deel uitmaken van het 
wandelknooppuntennetwerk. Ook een prachtig stukje Mol 
om te ontdekken.

  Besteed aandacht aan de Dag van de Trage Weg. Dit jaar 
nam onze gemeente jammer genoeg nog niet deel, maar we 
hopen dat daar volgend jaar verandering in komt. Het zou 
een uitgelezen moment zijn om een nieuwe naam officieel in 
te huldigen of een wandelpad te promoten.

Hans De Groof, 
gemeenteraadslid N-VA Mol

 Mollenaar Koen Dillen (voorste rij, tweede van links) vertegenwoordigt onze gemeente in de provincieraad.

JA, ik wil smullen van de volgende gerechten op 11 december:

 Tussen 11.30 uur en 12.30 uur

 Tussen 12.30 uur en 14 uur

 Tussen 16.30 uur en 18 uur

 ussen 18 uur en 19 uur 

Mosselen met frieten of brood ................ personen x 19,50 euro =  .......................... euro
Stoofvlees met frieten of brood ................ personen x 15 euro = ........................... euro
2x curryworst met frieten of brood ................ personen x 7,50 euro = ........................... euro
TOTAAL ........................... euro

Naam en voornaam:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail/telefoonnummer: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

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:     /     /
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