
Op 28 maart organiseert N-VA Mol een gespreksavond rond het thema armoede.
Mols OCMW-voorzitter Wim Caeyers (CD&V) en Vlaams parlementslid Lies Jans

(N-VA) zijn onze sprekers van dienst.

De gespreksavond vindt plaats in zaal Onder Den Toren, Markt 12 in Mol. Onze spre-
kers presenteren hun visie over het thema vanaf 20.00 uur. Daarna volgt nog een vra-
genronde en debat. 
De toegang is gratis, iedereen is welkom!

Op zaterdag 14 mei nodigen we ie-
dereen uit op een gezellige avond
met spaghetti, door het bestuur zelf
bereid onder het toeziend oog van
onze meesterkok Bart. Breng je
vrienden en familie mee en steun
onze afdeling N-VA Mol door jullie
talrijke aanwezigheid.
Het festijn vindt plaats in de Paro-
chiezaal van Mol Achterloos, Ach-
terbos 76. De spaghetti wordt
uitgeschept van 17.00 tot 20.00 uur. 
Inschrijven kan via de strook op pa-
gina 3.

LID WORDEN?
DAT KAN!
Wil je graag lid
worden van 
N-VA Mol?
Het volstaat 
contact op te
nemen met
ons afde-
lings-

bestuur
via mol@n-va.be

of 014 32 19 76 (Piet Lam-
berts Van Assche). Een lidmaat-
schap kost 12,50 euro per jaar. Als
bijlid betaal je 2,5 euro. Jongeren
tot 30 jaar kunnen lid worden voor
5 euro per jaar.

Spaghetti-avond
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Gespreksavond: armoede 

in Vlaanderen en Mol

V.U. Piet Lamberts Van Assche
Apollonialaan 36
2400 Mol

Een aantal bestuursleden en sympathisanten aan de ingang van het OCMW-gebouw.

OCMW-
voorzitter 
Wim Caeyers
(CD&V) en
Vlaams 
parlementslid
Lies Jans (N-VA)



Armoede is het niet kunnen voorzien in de pri-
maire levensbehoeften: schoon en drinkbaar

water, voedsel, huisvesting en gezondheidszorg. Vol-
gens Europese cijfers leeft men in armoede als men
minder dan 60 % van het gemiddelde inkomen van
een land verdient. 
De grootste groep armen vind je bij daklozen, illega-
len, geesteszieken, verslaafden, ouderen, gehandi-
capten en alleenstaande gescheiden moeders. 14 %
van de Belgen leeft in armoede: 21 % in Brussel, 10 %
in Vlaanderen en 17 % in Wallonië. 

ARMOEDE MAAKT ZIEK
De levensverwachting van de Belgen is de laatste 10
jaar met 2,5 jaar gestegen. Dat geldt echter niet voor
de armen in onze samenleving. De arme stelt het
doktersbezoek uit. Armoede maakt ziek.
Hoe kunnen we armoede voorkomen? Door bijvoor-
beeld de uitval uit het onderwijs te beperken, het on-
derwijs te democratiseren, de kennis van de
landstalen te verbeteren en de tewerkstellingsgraad
te verhogen. 

VAPA
In 2010 werd het Vlaams actieplan tegen armoede
(VAPA) gelanceerd. Het plan werd opgesteld door

vertegenwoordigers van de verschillende politieke
en sociale geledingen van de maatschappij. De in-
vesteringen van bevoegd minister Lieten (sp.a) lig-
gen echter nog veel te laag om een gunstig effect te
hebben. 

Enkel steun is niet voldoende. Uitkeringen geven
geen welvaart. We moeten afstappen van een ‘steun’-
maatschappij. Alleen een actief arbeidsmarktbeleid
(jobs creëren) met responsabilisering kan leiden naar
een duurzame welvaart.  

De kogel is door de kerk. Het casino in Gompel is beschermd. De eigenaar kan niet meer op een sloopvergun-
ning rekenen. N-VA Mol hoopt dat de eigenaar naar een nuttige bestemming voor het casino gaat zoeken, met
het oog op de restauratie van dit prachtige gebouw. 

SERVICEFLATS
Indien de eigenaar niet over voldoende middelen beschikt voor deze restauratie, stelt N-VA Mol voor dat hij
het gebouw verkoopt zodat iemand anders deze taak op zich kan nemen. Aangezien het casino in de jaren

twintig van de vorige eeuw ge-
bouwd werd als hotel, zou een mo-
gelijke nieuwe eigenaar kunnen
denken aan een herbestemming voor
serviceflats voor ouderen of alleen-
staanden. 
Men kan ook kiezen voor een poly-
valente functie, als vestiging voor
ondernemingen of de organisatie
van congressen. N-VA Mol hoopt al-
vast dat het casino niet het lot on-
dergaat van de oude muziekschool.

Het casino in Gompel met Marc Smets,
Piet Lamberts Van Assche, Vic Van
Hees, Jan Vangheel, Koen Dillen en
Hans De Groof (vlnr).

Armoede in Vlaanderen en Mol

Casino Gompel beschermd
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Wedstrijd en nieuwe webstek

Sinds kort heeft N-VA Mol een volledig nieuwe webstek: 
www.n-va.be/mol.

Om dat te vieren organiseren we een wedstrijd. Twee geluk-
kige winnaars mogen met hun partner gratis komen eten op
onze spaghetti-avond. Deelnemen kan door ons het juiste ant-
woord door te sturen op de volgende vraag: waar werd de foto
rechts boven genomen?
Antwoorden kan voor 15 april via het antwoordformulier op
onze webstek of via post naar Piet Lamberts Van Assche, 
Sint-Apollonialaan 36, 2400 Mol.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mogelijke cijfers over alle
Vlaamse gemeenten beschikbaar op www.lokalestatistieken.be. Op die ma-
nier krijgt u van elke gemeente een profielschets, ook van Mol. Het is een op
maat gemaakt document vol waardevolle statistische informatie over de ge-
meente en het OCMW.

De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld voor lokale besturen en
hun mandatarissen. Ze bevatten relevante gegevens over uitgaven van de
gemeente, over het personeel, de demografische cijfers, het inkomen, onderwijs, welzijn,
milieu, economie, werkgelegenheid, huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen, journalisten, studenten,
kortom voor alle geïnteresseerde burgers bevatten ze een schat aan informatie. Meer weten over de eigen gemeente
draagt bovendien bij tot een sterkere betrokkenheid bij het beleid en laat u toe om het beleid beter te beoordelen.

Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat je over Mol wilde weten 
maar nooit durfde vragen

Inschrijven voor de spaghetti-avond kan bij Piet Lamberts Van Assche, Sint-Apollonialaan 36, 
2400 Mol (014 32 19 76) of via mol@n-va.be.
De prijs is 9 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Gebruik onderstaand inschrijvingsstrookje
als je rechtstreeks betaalt aan een N-VA-bestuurslid. Je kan ook overschrijven op rekeningnummer 413-3148741-81
en dit ten laatste op 7 mei. Gelieve ‘spaghetti’ te vermelden, samen met je naam en het aantal personen.

WIJ WILLEN ONS INSCHRIJVEN VOOR DE SPAGHETTI-AVOND.

Naam:

adres: 

…………. x volwassenen (9 euro) = ……………
…………. x kinderen (5 euro)           ……………

TOTAAL: …………………………

Waar werd deze
foto genomen?

MOL IN CIJFERS• 2 005 alleenstaande vrouwen• 8 835 ha onbebouwde oppervlakte
• 1 045 zelfstandigen• 185  verkeersongevallen• 76 leefloontrekkers/1000 inwoners

Inschrijving spaghetti-avond

!



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


