
Samen voor een #MooiMol!

Onder een stralende winterzon trok ons N-VA-bestuur er op zondag 21 februari op 
uit om voor het eerst dit jaar zwerfvuil te rapen.

Voortaan gaan we drie keer per jaar de Zilvermeerlaan en het fietspad aan Port Aventura 
opruimen. De vergoeding van de gemeente Mol als netheidsverantwoordelijken schenken 
we met veel plezier aan een goed doel. Heb jij ook interesse om een stukje van jouw buurt 
proper te houden? Contacteer dan de milieudienst van onze gemeente. Samen gaan we 
voor #MooiMol!

Een hart voor dierenwelzijn
N-VA Mol heeft 1.250 euro geschonken aan de Molse Poezencentrale. Daarmee 
willen we de werking van de dierenwelzijnsorganisatie een duwtje in de rug geven.

“Ook voor de Poezencentrale was het afgelopen jaar niet makkelijk”, zegt Jan Van Dael, 
voorzitter van N-VA Mol. “Veel activiteiten waar de organisatie normaal gezien geld 
mee inzamelt voor hun werking, konden niet doorgaan. We willen hen daarom op deze 
manier ook een hart onder de riem steken en hen danken voor het vele nuttige werk dat 
ze al jaren verrichten.”

Hou vol!

We waren 2021 gestart met veel goede 
voornemens en hoopten op het einde 
het coronavirus, maar dat lijkt intussen 
alweer een utopie geworden. Het ziet er 
gelukkig wel naar uit dat iedereen die 
gevaccineerd wil worden, in de komende 
maanden een eerste prikje zal krijgen.

Jammer genoeg zijn er nog steeds 
burgers die het algemeen belang niet 
(h)erkennen en handelen vanuit het 
‘ik’-principe. Denk aan je medemens 
en volg de geldende maatregelen zo 
goed mogelijk op. De hele situatie 
begint zwaar door te wegen, maar we 
hebben geen andere keuze, we moeten 
volhouden!

Evenwichtsoefening
De coronabeperkingen hebben een 
stevige impact op jongeren, ouderen, 
werkenden. Kortom, op iedereen. Er zijn 
beslissingen genomen die soms zeer 
betwistbaar waren, maar is dat niet zo 
bij ieder beslissing? Rekening houden 
met de hardst roepende of met de 
overgrote stilzwijgende massa is soms 
een moeilijke evenwichtsoefening.

Een overheid moet een baken zijn die de 
wetgeving afdwingt en rechten en plichten 
controleert. Momenteel ervaren veel 
mensen hun eigen situatie als de ergste, 
maar laat ons vooral begrip opbrengen 
voor elkaar. We moeten er samen het 
beste van maken. Egoïsme kunnen we in 
deze tijden missen als kiespijn.

De N-VA staat voor een inclusieve 
samenleving met rechten én plichten. 
Geniet van het leven, maar blijf 
voorzichtig.

Jan Van Dael
Voorzitter

Van links naar rechts: Gemeenteraadslid Maarten Van Camp, schepen Hans 
De Groof, Stephanie Loomans van de Poezencentrale en schepen Wendy Soeffers.

Van links naar rechts: Jan Vangheel, 
Jan Van Dael, Maarten Van Camp, 
Dylan Geysen en Wendy Soeffers.

APRIL 2021, NR. 1     I     V.U.: JOOST VANHOOF, KARREKIETSTRAAT 34, 2400 MOL

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

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 maart.



Bestuurslid in de kijker: Kris Geldof
In iedere editie van ons huis-aan-huisblad maken we kennis met iemand uit ons N-VA-bestuur. Dit keer is het de beurt aan 
bestuurslid Kris Geldof.

Dag Kris, vanwaar de keuze voor de N-VA? 

“Als vader van een kroostrijk gezin en baas van mijn eigen bouw-
bedrijf weet ik dat een sterk Vlaanderen belangrijk is om te in te leven 
en te groeien. We moeten kansen bieden aan de jeugd met de juiste 
waarden en normen. Plichtsbesef en verantwoordelijkheid doorgeven 
aan de volgende generatie is cruciaal voor onze toekomst, en die 
toekomst is belangrijk voor ons allen. De N-VA is de partij die het 
best strookt met die waarden.”

Voor welke thema’s wil jij je graag persoonlijk inzetten? 

“Mijn familie en gezin zijn mijn dierbaarste bezit. Ikzelf ben wees en 
heb iedere kans die ik kreeg met beide handen gegrepen. Vaak heb ik 
die zelf moeten creëren omdat niemand ze aanbood. Er zijn nog heel 
veel werk werkpunten in de jeugdzorg. Denk daarbij aan ouders die 
kinderen verwaarlozen of mishandelen, kinderen die niet goed 
begeleid worden enzovoort. Als ervaringsdeskundige kan en zal ik 
daar mijn stempel op drukken.”

Wat mogen we in onze eigen gemeente verwachten? 

“Alles begint bij het begin. Ik kom graag de lokale N-VA-ploeg in onze 
mooie gemeente Mol versterken. Ik zal me vooral richten op thema’s 
zoals onderwijs, jeugd, sport en cultuur. Onze inwoners rekenen op 
een sterk beleid. Daar zet ik graag mee mijn schouders onder.”

Provincie Antwerpen bouwt fi etsbrug over Molderloopstraat
De provincie Antwerpen is in het voorjaar van 2021 een échte bruggenbouwer. Op de � etsostrade F105 Herentals-Balen plaatste 
de provincie een brug over de Molderloopstraat in Balen, één over de Scheppelijke Neet in Mol en een brug over de Molse Nete 
op de grens tussen Mol en Balen.

Terwijl de fietsers hun weg al vonden 
naar de nieuwe delen fietsostrade in Geel 
en Mol, zijn de aannemers nog volop 
bezig met de verdere realisatie van de 36 
kilometer lange fietsostrade. Eind februari 
werd een fietsbrug over de Molderloop-
straat in Balen geplaatst. 

“De fietsbrug, die net geen twaalf meter 
lang is, ligt over de bestaande spoor-
wegbrug op het vrije gedeelte van het 
tweede spoor”, schetst gedeputeerde Luk 
Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit. “De 
brug is 5,5 meter breed en beschikt over 
verlichting in de leuning. Het prijskaartje 
bedroeg 245.000 euro.”

Binnenkort nog twee nieuwe bruggen
Later volgen nog twee fietsbruggen, die 

over de Scheppelijke Neet en de Molse 
Nete. De werken daarvoor zullen de 
komende weken worden afgerond, maar 
het is wel nog even wachten om over de 
brug te fietsen. Als alles vlot verloopt, 
kan de aanleg van de fietsostrade, die de 
bruggen met elkaar verbindt, starten na 
het bouwverlof.

De aanleg van fietsostrades is het parade-
paardje binnen het provinciaal fiets-
beleid. Er staat dit jaar voor maar liefst 
tien miljoen euro aan investeringen in 
fietsostrades gepland. Voor gemeenten 
die de infrastructuur zelf aanleggen 
op het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk (BFF) is een subsidie 
van vier miljoen euro voorzien.

Koen Dillen
Provincieraadslid

mol@n-va.be
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Nieuw inloopcentrum CAW
Voortaan is er een CAW-inloopcentrum gevestigd op de 
site van Appolon voor mensen in armoede of met een 
verslavingsproblematiek.

Het inloopcentrum biedt op een laagdrempelige wijze hulp 
voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. De ont-
moetingsplaats is voor inwoners van Balen, Mol, Retie en 
Dessel. Iedereen is welkom voor een kopje koffie of een tas 
soep. Er kan gebruik gemaakt worden van telefoon en/of 
computer. Binnenkort wordt er ook een douche, wasmachine 
en droogkast beschikbaar gesteld.

Medische, psychologische en sociale begeleiding
Bezoekers worden verwelkomd door een team van vrijwilligers, 
ondersteund door een coördinator en een outreacher. De 
outreacher zal ook de straat op trekken en mensen proactief 
benaderen. Ook de diensten drug- en eerstelijnshulp Mol en 
MSOC (Medisch Sociaal opvangcentrum) nemen er hun 
intrek. Ze bieden medische, psychologische en sociale 
begeleiding aan gebruikers van illegale drugs. Het aanbieden 
van vervangingsmedicatie voor druggebruikers is een belangrijk 
onderdeel van hun taak.

Het inloophuis komt er na een goedkeuring van projectmiddelen en een samenwerking met een vereniging die zich inzet voor 
mensen in armoede. Het gemeentebestuur van Mol en de sociale dienst werken nauw samen met het CAW. In de toekomst zal het 
inloopcentrum zich permanent vestigen in de nieuwbouw van de Welzijnssite Ten Hove.

Mooie en verrassende contactmomenten
Twee lockdowns, beperkte sociale contacten en een sobere eindejaarsperiode. 2020 was verre van een leuk jaar. Toch was het 
niet al kommer en kwel. De actie van seniorenvereniging OKRA Ginderbuiten is daar het ultieme bewijs van. OKRA- en 
N-VA-bestuurslid Monique Miseur nam deel aan het initiatief.

“Een paar dagen voor Kerstmis vond ik een kaars op de stoep voor mijn woning. 
Die was vergezeld van een brief”, vertelt Monique. “Op Kerstavond en Kerstdag heb 
ik de kaars aangestoken en in de voortuin gezet als teken van warmte en verbon-
denheid. In de brief werd een oproep gedaan aan alle OKRA-leden. Iedereen kreeg 
drie mensen toegewezen met de vraag om contact op te nemen met zijn of haar drie 
personen.”

Kleine attentie in coronatijden
“Het was de bedoeling om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. 
Dat kon door een kaartje in de brievenbus te steken, een telefoontje te doen of te 
zorgen voor een klein cadeautje. Ook ik ging dus coronaproof op pad met mijn drie 
attenties. De dankbaarheid van die mensen zal me nog lang bijblijven. Het plezier om 
te kunnen en mogen geven, gaf me nog meer voldoening dan zelf iets te krijgen.”

“Ik wil het bestuur én de leden van OKRA Ginderbuiten 
graag bedanken voor die mooie en verrassende contact-
momentjes. Het was een bijzonder geslaagd initiatief. Laat 
ons het voorbije jaar snel vergeten en uitkijken naar een 
hoopvolle toekomst, waarin we vaak kunnen vertoeven bij 
onze dierbaren. Wees hoopvol, koester en heb lief. En dat 
met veel ‘bubbels’ in je glas”, besluit Monique.

N-VA-schepen Wendy Soeffers bij het nieuwe centrum.

Monique Miseur
Bestuurslid

Mia Belmans
Schepen van Senioren, secretaris OKRA
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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