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Werken aan een Veilig, Verantwoord  
en Vlaams Mol
Toen de uitslagen van de verkiezingen op 14 oktober bekend  
waren, werd al snel duidelijk dat er enkele kleine, maar belang-
rijke verschuivingen waren in de Molse zetelverdeling. Sp.a 
verloor één zetel, waardoor de zetelende coalitie nog maar een 
krappe meerderheid van één zetel overhield (het totale aantal 
zetels steeg van 31 naar 33).

N-VA vormt gemeentebestuur met CD&V
N-VA en CD&V behaalden beide tien zetels, waarbij CD&V nipt 
de grootste partij in Mol werd met 43 stemmen meer dan N-VA. 
Met een ruime meerderheid van twintig zetels in het verschiet 
werden onderhandelingen tussen beide partijen gestart. Nog laat 

in de avond op de 14de werd er al een akkoord gesloten tussen 
N-VA en CD&V om een coalitie te vormen.

Op 3 november werd in de raadszaal van Mol het nieuwe  
schepencollege voorgesteld. Als grootste partij levert CD&V de 
burgemeester, Wim Caeyers. André Verbeke (N-VA) is eerste 
schepen. Het college bestaat voor het eerst in de geschiedenis 
van Mol uit evenveel vrouwen als mannen.

Onze schepenen zijn er klaar voor en zullen zich de volgende zes 
jaar inzetten voor een Veilig, Verantwoord en Vlaams Mol!

Mia Belmans, André Verbeke, Wendy Soeffers, Hans De Groof, Hilde Valgaeren, Anneleen Dom, Jan Vangheel,  
Koen Dillen, Nelly Eyckmans, Davy Geboers, Maarten Van Camp en Greet Van Tiggelen.

Zondag 31 maart - Vanaf 9.30 uur - Hof van ’t Rauw, Kiezelweg 181

Zondag 31 maart komen Assita Kanko en Darya Safai naar Mol voor een aperitief-
gesprek over vrouwenrechten en gelijkekansenbeleid.

Assita Kanko is van Burkinese afkomst en versterkt sinds eind vorig jaar de N-VA. 
Darya Safai heeft Iraanse roots. Ze is tandarts en werd begin 2018 lid van de N-VA.

Iedereen is welkom voor een zeer boeiende en leerrijke ochtend!

Assita Kanko en Darya Safai komen naar Mol
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Uw schepenen

Uw gemeenteraadsleden

Koen Dillen opnieuw verkozen als 
provincieraadslid
Op 14 oktober gaven 9 972 inwoners van het arrondissement Turnhout, 
onder wie 2 517 uit Mol, Koen Dillen het vertrouwen om onze gemeente 
en onze partij te vertegenwoordigen in de provincieraad.

Koen, je werd met 878 stemmen ook 
verkozen voor de gemeenteraad in Mol. 
Waarom heb je geen schepenmandaat 
opgenomen?
De partij vroeg me om een keuze te  
maken tussen een schepenmandaat  
en een mandaat als provincieraadslid.  
Omwille van een aantal redenen heb ik 
voor het laatste gekozen. De voorbije zes 
jaar voelde ik me als een vis in het water in 
de provincieraad en betekende mijn  
inzet heel wat voor Mol. Vanaf nu zal ik 
het enige provincieraadslid zijn uit Mol en 

zelfs uit de wijde omgeving. Ik hoop dat  
ik de werking van het nieuwe gemeente- 
bestuur kan versterken met mijn provin-
ciale inbreng.

Wat wil je allemaal doen in Antwerpen?
Ik zal me inzetten voor het behoud van  
de open groene ruimte en voor het  
welzijn van de armsten en mensen met een 
beperking. In een afgeslankte provincie zal 
ik deelnemen aan een krachtdadig bestuur 
dat de belastingen voor bedrijven en gezin-
nen de volgende jaren zal verlagen. 

Heb je ook plannen voor onze regio?
Tegen 2020 willen we de fietsostrade  
Balen-Herentals afwerken, waardoor een 
deel van de verkeersknoop in onze regio 
ontward kan worden. We zullen ook  
verder investeren in onze groendomeinen, 
waaronder het Zilvermeer. 

Hebt u vragen voor Koen? Mail dan naar 
koen.dillen@n-va.be

9 972 x bedankt!

André Verbeke
Bevoegdheden: ruimtelijke  
ordening, openbare werken,  
mobiliteit, financiën

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
behaalde de N-VA een prachtig resultaat. Met bijna 
2 000 voorkeurstemmen kreeg André een duidelijk 
mandaat van de Molse kiezer.

Mijn bevoegdheden voor de komende zes jaar zijn 
openbare werken, mobiliteit, ruimtelijke ordening 
en financiën. Die bevoegdheden passen allemaal 
bij elkaar. Openbare werken hebben invloed op 
mobiliteit. Een goede mobiliteit vraagt om een 
goede ruimtelijke ordening. En openbare werken 
kunnen maar goed ingepland worden met een 
goede mobiliteit en ruimtelijk ordening. Ik ga er de 
komende zes jaar alles aan doen om een gedragen 
en ambitieus mobiliteitsplan op poten te zetten.  
Bij ruimtelijke ordening zal het respect voor de 
open ruimte centraal staan.

Hilde Valgaeren
Bevoegdheden: onderwijs, 
cultuur, volksgezondheid, 
ontwikkelingssamenwerking

Zij aan zij met lijsttrekker André Verbeke trok Hilde de 
campagne. Wat voorkeurstemmen betreft eindigt zij voor 
gans Mol op de derde plaats met 1 288 stemmen. Ze is 
blij deel te kunnen uitmaken van het schepencollege.

Ik heb mooie bevoegdheden. De uitdagingen die 
eraan verbonden zijn, zijn groot. Ik denk bij-
voorbeeld aan het welbevinden van leerlingen en 
leerkrachten in een goed functionerend onderwijs, 
de samenwerking van de departementen cultuur 
en onderwijs, de uitbouw van de site De Zwaan en 
het Jakob Smitsmuseum. Ik wil ook dat de nodige 
aandacht gegeven wordt aan het Nederlands als 
verbindend element tussen mensen. Nog een uitda-
ging is een degelijk preventief gezondheidsbeleid. 
Als schepen van volksgezondheid wil ik daarop 
inzetten. Mijn expertise als arts zal me daarbij 
zeker helpen.

Wendy Soeffers
Bevoegdheden: personen met 
een beperking, sociale zaken, 
bijzonder comité voor de 
sociale dienst

Wendy was de voorbije zes jaar al gemeenteraadslid 
voor de N-VA. Ze is zeer verheugd dat haar inzet voor 
mensen met een beperking beloond werd met een  
ontzettend goed resultaat bij de voorbije verkiezingen.

Als schepen voor mensen met een beperking wil 
ik door samen te werken met mensen met een 
beperking, hun ouders, hun familie en mantelzor-
gers hun noden en knelpunten in kaart brengen. 
Vandaaruit wil ik samen met de gemeentediensten 
een beleid uitstippelen waarbij we de knelpunten 
aanpakken en trachten een zo aangepast moge-
lijk, mooi Mol te maken. Als schepen van sociale 
zaken en voorzitster van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst wil ik samen met alle betrokken 
partijen op een correcte en integere manier beleid 
voeren.

Mia Belmans
Bevoegdheden: senioren,  
sociaal wonen, gelijke 
kansen

Mia is de Molse kiezers dankbaar voor het vertrouwen 
dat ze van hen kreeg. Daardoor kan ze zich de volgende 
drie jaar toeleggen op enkele bevoegdheden die haar 
nauw aan het hart liggen.

Ik ben bijzonder blij dat ik de bevoegdheid senio-
ren kreeg toegewezen. De voorbije jaren was ik als 
vrijwilliger sterk betrokken bij de werking op de 
seniorensite Ten Hove. Vooral het probleem van 
vereenzaming verdient de nodige aandacht. Als 
schepen van (sociaal) woonbeleid wil ik werken 
aan het recht op comfortabel en betaalbaar wonen 
voor iedere Mollenaar. Voor de meest zorgbehoe-
venden zoeken we naar oplossingen om te vermij-
den dat zij jarenlang op wachtlijsten staan. Een 
integratiebeleid voor alle doelgroepen is wat ik wil 
nastreven als schepen van gelijke kansen. Iedereen 
heeft recht op warme menselijke ontmoetingen en 
een volledige integratie in de samenleving.

Jan Vangheel
  51 jaar
  Zelfstandig sierviskweker
  Heidehuizen
  Thema’s: milieu, energie, 
politie, lokale economie en 
groenbeleid

Koen Dillen
  56 jaar
  Huisarts en provincieraadslid
  Rauw
  Thema’s: gezondheidszorg, 
duurzaamheid, energie, 
toerisme en ruimtelijke 
ordening

Maarten Van Camp
  35 jaar
  Teamleider bij Infrabel
  Centrum
  Thema’s: mobiliteit, ruimtelijke 
ordening, openbare werken, 
sport en cultuur, jeugd, milieu 
en energie

Davy Geboers
  44 jaar
  Projectleider WMS bij Gheys
  Wezel
  Thema’s: verkeersveiligheid, 
sport en recreatie, burger- 
participatie

Anneleen Dom
  48 jaar
 Arts 
  Millegem
  Thema’s: onderwijs,  
volksgezondheid, lokale 
economie, woonbeleid

Hans De Groof
Bevoegdheden: jeugd, sport,  
toerisme en evenementen,  
dierenwelzijn, natuurgebieden, 
ICT

Hans is blij dat hij dankzij een goed resultaat bij de 
verkiezingen zijn maatschappelijk engagement kan om-
zetten in bestuur voor de Mollenaars. Dit met bevoegd-
heden die hem allemaal nauw aan het hart liggen.

Sport en jeugd zijn de bevoegdheden waarin ik het 
meeste ervaring heb. Onze verenigingen moeten 
zich optimaal kunnen ontwikkelen en de Molle-
naars moeten kunnen genieten van een fijne vrije-
tijdsbeleving. Mol moet dé aantrekkingspool van 
de Kempen worden. Onze prachtige natuur en  
meren moeten we uitbouwen tot dé fiets-, wandel- 
en recreatiezone. Niet enkel voor toeristen, maar 
ook voor de Mollenaars. Onze natuurgebieden 
moeten we optimaal beschermen en bewaren, 
maar tegelijk moet iedereen ervan kunnen genie-
ten. Dierenwelzijn is een nieuwe bevoegdheid. Ik 
zou graag een degelijk dierenwelzijnsbeleid uitwer-
ken. Op het vlak van ICT liggen de uitdagingen in 
het slim digitaliseren van onze gemeente. Daarmee 
moeten we onze dienstverlening verbeteren.



De Verandering werkt 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


