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Kledingcontainers verdwijnen uit straatbeeld (p. 3)
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Beste Mollenaar
De eerste weken van het nieuwe jaar 2020 zijn inmiddels al
voorbij. Sta me toe u alsnog mijn beste wensen over te brengen.
Een nieuw jaar is ook het moment om onze goede voornemens
waar te maken.
Zowat dagelijks spreken inwoners ons via verschillende
kanalen aan over ongewenste verkeerssituaties, sluikafval,
parkeerproblemen enzovoort. Dagelijks vraagt u, de inwoner,
om actie. Zolang die actie gericht is tegen ‘de anderen’, is het
oké. Maar wie bijvoorbeeld zelf een GAS-boete moet betalen,
is meestal minder tevreden.
Ook in mijn eigen omgeving merk ik dat mensen die nota
bene zelf kinderen hebben, verkeersregels en snelheidsbeperkingen aan hun laars lappen. Zouden we ons met z’n
allen kunnen voornemen om éérst bij onszelf te beginnen en
het goede voorbeeld te geven?
Hetzelfde geldt voor sluikstorten. Zoals heel veel gemeenten
kan en moet ook Mol netter. De gemeente doet wat ze kan,
maar soms is het dweilen met de kraan open.

Kunnen we beginnen door zelf onze blikjes, papiertjes of
peukjes thuis in de juiste afvalbak te gooien, en ze niet zomaar
in een wei of gracht te smijten? Durven we nog mensen aan
te spreken als we zien dat ze achteloos hun afval op straat
wegwerpen?
Ook vandalisme is onze gemeente helaas niet vreemd. De
Baileybrug werd bewust beschadigd, in Postel werden houten
palen afgezaagd, … Herstellingen die telkens moeten gebeuren
met geld van de gemeenschap.
We hebben allemaal een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik roep iedereen die het wél goed voorheeft met
onze gemeente dan ook op om actie te ondernemen. Bent u
getuige van een inbreuk? Contacteer dan de politie of meld
het voorval via het meldingsformulier op de website van onze
gemeente.
Samen maken we van Mol een mooie
en veilige gemeente.

Jan Van Dael
Voorzitter N-VA MOL

N-VA Mol komt naar u toe
Zondag 22 maart van 10 tot 12 uur
Mol-Ezaart

Of u nu N-VA-lid bent of niet, één zaak hebben we
zeker gemeen: Mol is onze gemeente en onze thuis.
N-VA Mol wil daarom luisteren naar élke Mollenaar.
Ook dit jaar gaan we verder met onze samenkomsten in alle Molse gehuchten. U kan ons vragen stellen
en suggesties doen. Of kom gewoon samen met ons iets drinken in het gezellige N-VA-tentje.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Molse initiatieven voor zwerfkatten
krijgen Vlaamse steun
Vlaams Dierenminister Ben Weyts geeft elk erkend dierenasiel een financiële impuls
van 3.000 euro. “Dat is goed nieuws voor Poezencentrale Mol vzw en voor Poncho
vzw”, aldus schepen voor Dierenwelzijn Hans De Groof.
Het is de allereerste keer dat de Vlaamse
overheid financiële steun voorziet
voor dierenasielen. Er zijn slechts twee
voorwaarden verbonden aan de steun:
de asielen moeten voor 30 april 2020
gebruikmaken van het beheerprogramma
Animal Shelter en het platform
www.adopteereendier.be. Zo kunnen
asielen vlotter werken en vinden meer
Vlamingen de weg naar het asiel.
“We slaan twee vliegen in één klap”, zegt
minister Weyts. “We geven dierenasielen
een financieel duwtje in de rug én we
zorgen ervoor dat alle asieldieren uit heel
Vlaanderen meer kansen krijgen dankzij
de overkoepelende website.”
De website www.adopteereendier.be
groepeert alle asieldieren die ter adoptie
aangeboden worden. Zo krijgen alle

geïnteresseerden een volledig overzicht.
“Bedoeling is dat alle Vlamingen
die een dier in huis willen halen eerst
het aanbod van onze dierenasielen
raadplegen”, gaat Weyts verder.
De 156 erkende asielen in Vlaanderen
draaien meestal op vrijwilligers. Zij
werken zich elke dag uit de naad voor
verwaarloosde, verdwaalde of mishandelde
dieren. Ben Weyts bood hen in de vorige
regeerperiode al een gratis opleiding
op maat aan. Nu is er dus de financiële
impuls, en volgend jaar wil Weyts een
structurele ondersteuning voor de asielen
uitwerken.
Schepen van Dierenwelzijn Hans De
Groof juicht het werk van minister Weyts
toe. “Ik ben blij dat Vlaanderen geld
vrijmaakt voor de asielen. Initiatieven

Schepen van Dierenwelzijn Hans De Groof is
blij dat de Molse opvanginitiatieven voor zwerfkatten een verdiend duwtje in de rug krijgen.

zoals de Poezencentrale en Poncho redden
elk jaar talloze dierenlevens. Ze verdienen
al heel lang een financieel duwtje in de
rug. De ondersteuning is een blijk van
waardering voor het fantastische werk dat
ze leveren.”

Nieuw bestuur voor Jong N-VA Mol
De leden van Jong N-VA Mol kozen in december een nieuw bestuur voor de volgende twee jaar.
Dylan Geyzen volgt Kariné Habokyan op als
voorzitter van de jongerenafdeling. Kariné wordt
ondervoorzitter en Laurens Meynen secretaris.
Jasper Van Buggenhout neemt de functie van
penningmeester op zich. Lien Mertens vult de
bestuursploeg aan.

Jong N-VA laat de stem van de jongeren weerklinken in het politieke debat. Ons gedreven en
energiek team wil jongeren blijven warm maken
om zich politiek en maatschappelijk te engageren.
Zin om mee te doen? Of woon je graag eens een
activiteit bij om kennis te maken? Contacteer ons
dan gerust via de Facebookpagina van Jong N-VA
Mol of via dylan.geyzen@n-va.be.

Dylan Geyzen is de nieuwe
voorzitter van Jong N-VA Mol.

Nieuws uit de
provincie

In december keurde de provincieraad de meerjarenbegroting voor de volgende zes jaar goed.
Het sterke meerjarenplan draagt een stevige N-VA-stempel. Provincieraadslid Koen Dillen licht
er voor u de belangrijkste punten uit:

Ambitieus voor het klimaat

“Onze mooie provincie Antwerpen profileert zich nog meer als dé fietsprovincie van Vlaanderen.
Dankzij een verdubbeling van de subsidies kunnen fietsostrades – zoals die tussen Herentals, Mol en

Koen Dillen Provincieraadslid
mol@n-va.be
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Kledingcontainers verdwijnen
uit het straatbeeld
Het nieuwe gemeentebestuur schuift in het meerjarenplan een oplossing naar voren voor
de wildgroei van kledingcontainers in onze gemeente.
Begin 2014 stelde gemeenteraadslid Jan
Vangheel al de vraag of de gemeente iets
kon ondernemen tegen die wildgroei van
containers. Ze ontsieren het straatbeeld en
trekken ook ander afval aan. Volgens een
reportage van Koppen verdwijnt bij een
deel van de firma’s die de kledingcontainers
plaatsen veel van de winst in eigen zak. Maar
een klein deel ervan gaat naar een goed
doel. De gemeente oordeelde in 2014 dat er
inderdaad maatregelen nodig waren, maar op
concrete actie bleef het wachten. Intussen liep
het aantal containers op van een 70-tal naar
ongeveer 100.

Ophaalacties en kortingsbonnen

Jan Vangheel is dan ook blij dat het nieuwe
meerjarenplan aandacht heeft voor het
probleem. “De kledingcontainers verdwijnen
eindelijk uit het straatbeeld. Inwoners
kunnen bruikbare schoenen en kleding nog
steeds een tweede leven geven via de kringwinkels, Actie MIN en Ons Huis. Bij enkele
handelszaken krijgt u kortingsbonnen in
ruil voor uw oude kledij. Vier maal per jaar
organiseert de gemeente ook een ophaalactie
aan huis. Op internet kunt u uw oude kledij
te koop aanbieden en u kunt uw kleding nog
altijd kwijt op het containerpark.”

Gemeenteraadslid Jan Vangheel
vroeg al in 2014 naar een oplossing
voor de wildgroei aan kledingcontainers
in Mol.

Sociaal beleid focust op Nederlands, vrouwen en toegankelijkheid
Wendy Soeffers is niet alleen schepen van Sociale Zaken maar ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Ze verduidelijkt de speerpunten in het sociale beleid voor de komende jaren.
“Na grondig onderzoek en overleg zetten
we volop in op de kennis van de Nederlandse taal. Die vormt dé sleutel tot échte
integratie. We vragen dat beide ouders hun
taalkennis bijschaven, en niet alleen het
gezinshoofd, zoals tot nu toe het geval was.

Moedertaal en de vrijwillige huiswerkbegeleiding voor kinderen dragen daartoe bij.

Taalpunt Nederlands in de bib

In januari opende collega Hilde Valgaeren
ook het Taalpunt Nederlands in de bibliotheek van Mol. Daar kunnen anderstaligen
Activering is een tweede speerpunt. Dat
en laaggeletterden terecht voor onderhoudt meer in dan het streven naar betaald steunend materiaal. Voor de inrichting
werk. Ook een opleiding en vrijwilligerswerkten we samen met de cursisten
of verenigingswerk bieden mogelijkheden ‘intercultureel medewerker’ van CVO HIK
om onze taal te oefenen en zorgen zo voor campus Mol.
meer toekomstperspectief.
Tot slot willen we ook meer mensen
In het bijzonder willen we ervoor zorgen
bereiken die nu door de mazen van het
dat vrouwen sterker in hun schoenen
net vallen. We weten dat veel mensen
staan. Initiatieven zoals het Peuterspeeluit trots, schroom of onwetendheid niet
punt, het Babbelkousje, het project
langskomen bij het OCMW, terwijl zij wel

Balen – sneller aangelegd worden. Ook de gemeenten krijgen
meer subsidies voor de aanleg van bovenlokale fietspaden.
Werken aan een leefbaar klimaat doen we ook met een klimaatplan 2030, bebossingsprojecten en het herstel van de beekvalleien.
In Mol leggen we bovendien een overstromingsgebied van
de Scheppelijke Nete aan en komt er ook een hemelwater- en
droogtecoördinator in dienst.
Daarnaast investeren we sterk in ruimtelijke ordening. Open
ruimtes blijven behouden en dorpscentra worden verdicht.
Om de mobiliteit in onze regio te verbeteren, werken we aan een
verbinding tussen de N18 en de N118, tussen Donk en Ten Aard.

Schepenen Wendy Soeffers en Hilde Valgaeren (links) willen met een Taalpunt in de bib
nieuwkomers aanmoedigen om Nederlands te
leren.

nood hebben aan ondersteuning en daar
ook recht op hebben. Onze hulpverlening
moet ook hen bereiken. De deuren van
het OCMW staan dan ook open voor álle
inwoners.”

Een boost voor het toerisme

Het Molse toerisme maken we nog aantrekkelijker door flink
te investeren in de Rauwse regio. We promoten Mol ook bij
bedrijven als locatie voor meetings en congressen, zodat het
congrestoerisme groeit.
Kortom, de provincie investeert veel in de levenskwaliteit van
alle inwoners, en dat zónder de belastingen te verhogen. Zelf
focus ik als voorzitter van de raadscommissie Platteland, Europa
en Flankerend Onderwijs- en Arbeidsbeleid onder meer op de
werking van sociale huisvestingsmaatschappijen zoals de Molse
Bouwmaatschappij. Ik houd u de komende jaren graag op de
hoogte van het reilen en zeilen binnen de provincie.”

www.n-va.be/mol

De Verandering werkt
voor de provincie Antwerpen
Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen
nieuwe bomen aan en
krijgt onze provincie er
meer dan 136 hectare
natuurreservaat bij

“

De Antwerpse steden en
gemeenten krijgen van de
Vlaamse Regering 557
miljoen euro extra om hun
open ruimte te bewaren,
de pensioenen te betalen
en te blijven investeren.

Jan
Jambon

Vlaams minister-president

... pakken we de files aan:
we maken eindelijk werk
van de Oosterweelverbinding en vormen de
A12 om tot een autosnelweg

Luk
Lemmens

gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
Dehaes

gedeputeerde
provincie Antwerpen

