
Beste Mollenaar

Na een moeilijk eindejaar, dat nog 
volop in het teken stond van Covid-19, 
kunnen we nu volop genieten van de 
ontwakende natuur. Onze herwonnen 
vrijheid laat ons toe om daarvan met 
volle teugen te genieten. Mol is écht 
de moeite, alleen beseffen we dat als 
Mollenaar zelf niet altijd.

Wil je meehelpen om onze gemeente 
mooi en netjes te houden? Of wil je 
vrijwilliger worden? Neem dan zeker 
contact op met ons of met de 
gemeentediensten via samenlevings-
opbouw@gemeentemol.be. Het is 
altijd leuk om met andere mensen in 
contact te komen en verschillende 
visies uit te wisselen. De laatste 
twee jaar hebben we vastgesteld dat 
sociale contacten een belangrijk deel 
uitmaken van ons (samen)leven.

Zoals afgesproken in 2018, heeft 
N-VA Mol een schepenambt afge-
staan aan onze coalitiepartner. Via 
deze weg willen we Mia Belmans 
bedanken voor haar tomeloze inzet. 
Mia zetelt nu als gemeenteraadslid. 
Vanuit die functie zal ze het beste van 
zichzelf blijven geven, zoals we haar 
kennen.

Veel leesplezier!

Jan Van Dael
Voorzitter

N-VA Mol schenkt 1.250 euro aan MIN Mol
Het bestuur van N-VA Mol schenkt 1.250 aan euro vzw Mensen In Nood Mol. 
Daarmee willen we de werking van de organisatie, die hulp biedt aan kansarmen, 
een steuntje in de rug geven.

Van links naar rechts: Hans De Groof, Kris Heijlen, Diane Kerkhofs, Maarten Van Camp en 
Wendy Soeffers.

“De afgelopen crisisjaren hebben er ook 
bij mensen in armoede behoorlijk inge-
hakt”, zegt Jan Van Dael, voorzitter van 
N-VA Mol. “MIN Mol biedt al vele jaren 
materiële hulp aan die zeer kwetsbare 
groep in onze samenleving. We willen 
hen met dit kleine gebaar helpen om 
mensen verder te kunnen helpen.”

Begrip in onze gemeente
“MIN Mol werd al in 1983 opgestart door 
pastoor Frans Vandeursen, die dit jaar 
95 jaar wordt”, weet schepen van Sociale 
Zaken Wendy Soeffers. “Sindsdien is de 
vereniging een begrip geworden binnen 
de armoedewerking in onze gemeente. De 
laatste jaren werd de samenwerking met 
de OCMW’s van Balen, Dessel, Retie en 
Mol versterkt en dat is een goede zaak. 
Zo kunnen we de hulp aan mensen in 
armoede nog beter faciliteren.”

“Het is een mooie steun voor onze orga-
nisatie’, zegt Diane Kerkhofs, voorzitter 
van MIN Mol. “We gebruiken de giften 
die we ontvangen altijd om onze kinderen 
iets extra’s te kunnen geven: degelijke 
schoenen, een pyjama, schoolgerief en-
zovoort. De centen zullen dus zeker goed 
worden besteed.”

Zelf spullen te geef?
Wil je zelf ook je steentje bijdragen? 
Dan kan je altijd kleding, huishoudgerief, 
elektro of speelgoed schenken. Particu-
lieren kunnen spullen binnenbrengen in 
de kerk van Achterbos op maandag en 
donderdag tussen 9 uur en 12 uur en elke 
eerste woensdag van de maand tussen 
18 uur en 20 uur. Er is het meeste nood 
aan degelijke handdoeken, lakens, 
ondergoed en pyjama’s voor kinderen.

Mol
mol@n-va.be N-VA Molwww.n-va.be/mol

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

APRIL 2022, NR. 1   I   V.U.: JOOST VANHOOF, KARREKIETSTRAAT 34, 2400 MOL



Actieplan Taalbeleid in de Molse basisscholen
De leerlingenpopulatie in de Molse basisscholen is de laatste jaren een pak diverser geworden. Het gaat om leerlingen van 
buitenlandse herkomst, maar ook om leerlingen met de Belgische herkomst/nationaliteit die een andere thuistaal spreken dan 
Nederlands. 

Premie voor de restauratie van de windmolen van Ezaart
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van de windmolen van 
Ezaart in Mol. De Vlaamse overheid kent voor dat project een standaardpremie van 74.000 euro toe. 

“Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend 
erfgoed via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning 
krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ik ben blij dat er massaal 
gebruik gemaakt wordt van die regel om het erfgoed in goede 
conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties 
in de toekomst te vermijden”, aldus minister Diependaele.

Erfgoed koesteren
“We moeten ons erfgoed koesteren”, zegt schepen van Toerisme 
Hans De Groof. “Met de extra Vlaamse steun kan de tweede  
restauratiefase voor de windmolen van Ezaart starten. Het 
gevlucht krijgt een groot onderhoud zodat het monument kan 
blijven draaien en malen. Aan de binnenzijde van de molen 
wordt de cementpleister vervangen omdat die nefast is voor 
de vochthuishouding van de molen. Ten slotte wordt de molen 
zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant geschilderd.”

Hans De Groof, schepen van Toerisme 

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen 
met een andere thuistaal en (G)AN 
(gewezen anderstalige nieuwkomers) 
vaak kampen met problemen tijdens 
hun schoolloopbaan. Bestaande 
taal-ondersteunende initiatieven 
in de vrije tijd, zoals ‘Babbelkousje’ 
en ‘Babbelkousje na school’ werken 
goed, maar zijn onvoldoende.

Kinderen extra ondersteunen
Samen met een werkgroep van 
onderwijsprofessionals werkten we 
een Actieplan Taalbeleid uit. Aan de 
hand van dat actieplan willen we kin-
deren in de kleuter- en lagere scholen 
ondersteunen bij hun taalontwikke-
ling. Het taalbeleid moet ten goede 
komen aan het welbevinden van alle 
kinderen, met extra aandacht voor 
kinderen die taalzwak zijn, in kans-
armoede leven en/of door migratie in 
Mol terecht zijn gekomen.

De strategische doelstelling van het 
taalbeleid is dubbel:•  Taalleren: Nederlandse taal aanleren 

om beter te kunnen integreren 

in het Vlaamse onderwijs en de 
slaagkansen te verhogen.

•  Participatie: sociale integratie en 
participatie in onze gemeente  
bevorderen. Met het taalbeleid  
willen we ook uitsluiting tegen-
gaan en ontmoeting stimuleren.

Taalcoach
Eén van de prioritaire acties die 
door alle onderwijsnetten naar voor 
geschoven werd, is het aanstellen  
van een medewerker bij het lokaal 
bestuur die de basisscholen on-
dersteunt bij het uitvoeren van dit 
taalbeleidsplan. Het gaat om een 
‘taalcoach’ die leerkrachten op de 
klasvloer zal ondersteunen. De taal-
coach – die ondertussen aangesteld 
werd binnen het bibliotheekteam 
– werkt  in nauw partnerschap met 
CLB’s, pedagogische begeleidings-
diensten en ondersteuningsnetwer-
ken. De taalcoach zal een ‘lerend 
netwerk’ oprichten dat expertise bij 
leerkrachten rond taalstimulering en 
diversiteit moet verhogen.

 Hilde Valgaeren, schepen van Onderwijs en  
Bibliotheek met een 'getuigschrift van erkentelijkheid' 
vanuit Kara Kara (Niger) voor haar inzet als schepen 
van Mondiaal Beleid van 2019-2021.
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Seniorenmagazine
Naast de maandelijkse nieuwsbrief (elektronisch en/of op papier) 
is er sinds kort in Mol ook drie keer per jaar een boeiend 
magazine voor senioren. De Vlaamse Ouderenraad merkte het 
op als ‘best-case’ voorbeeld voor andere besturen.

“Via het magazine wil de redactieraad de ouderen in onze gemeente 
informeren én amuseren”, legt Mia Belmans, schepen van Senioren 
uit. “De onderwerpen variëren per editie. Zo ging er een magazine 
over grootouders en kleinkinderen. Maar we verspreiden ook 
nummers over bijvoorbeeld liefde, mobiliteit en communicatie.”

De magazines worden 
verspreid via woonzorgcen-
tra en assistentiewoningen, 
ouderenverenigingen en de 
Dienst Seniorenplus. Ook 
individuele senioren helpen 
bij het verspreiden van de 
nieuwsbrief en het maga-
zine. Het magazine is gratis 
verkrijgbaar. Wil je zelf een 
exemplaar aanvragen? Neem 
dan contact op met de Dienst 
Seniorenplus (014 33 16 00) 
of spreek gerust één van onze 
N-VA-bestuursleden aan.

Valentijnsactie
Na een jaartje afwezigheid door het coronavirus 
waren onze N-VA’ers dit jaar weer op post: op 
14 februari stonden onze bestuursleden aan het 
station in Mol met een Valentijnspresentje voor 
pendelaars. De gelukskoekjes toverden een glimlach 
op het gezicht van vele reizigers.

Mia Belmans, uittredend 
schepen van Senioren

De politieraad: wist je dat?
  De politieraad een politiek orgaan is binnen een politiezone die bestaat 
uit meerdere gemeenten?

  Dat onze politiezone bestaat uit Balen, Dessel en Mol?

  Grote steden die samenvallen met hun politiezone geen politieraad 
hebben aangezien de gemeenteraad daar zelf die functie vervult?

  Er 185 politiezones in België zijn?

  De leden van de politieraad gekozen worden door en uit de gemeente-
raadsleden van de verschillende gemeenten binnen de politiezone? 

  De burgemeesters van de zonegemeenten van rechtswege deel uitmaken van de politieraad?

  Onze politieraad 19 raadsleden en 3 burgemeesters telt?

  De politieraad minstens 4 keer per jaar vergadert?

  De korpschef ook steeds aanwezig is op de vergaderingen van de politieraad?

  Onze korpschef Walter Coenraets heet? 

  De politieraad instaat voor de praktische organisatie en het beheer van het lokale politiekorps? 
Het gaat onder meer over het goedkeuren van de begroting, patrimoniumbeheer, aanwerven en 
ontslagen van personeelsleden, goedkeuren van het zonaal veiligheidsplan …

  Jan Vangheel, Davy Geboers en Anneleen Dom op dit moment de politieraadsleden van N-VA zijn?
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