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N-VA Mol komt  
naar u toe!

Beste Mollenaar,

Of u lid bent van onze partij 
of niet, wij hebben één zaak 
gemeen. Mol is onze gemeente en 
onze thuis. N-VA Mol wil daarom 
luisteren naar élke Mollenaar. 

Vanaf april organiseren we 
samenkomsten in alle Molse 
gehuchten. U kan ons daar vragen 
stellen en suggesties doen voor 
het beleid dat u wil zien na de 
verkiezingen van 2018. Of drink 
gewoon samen iets met ons in 
het gezellige N-VA-tentje.

We starten met onze ronde 
van Mol op zondag 23 april in 
Mol-Rauw. Tussen 10.30 uur 
en 12.30 uur heten we u welkom 
aan het voormalige ING-kantoor 
aan de Kiezelweg 159.

Spring zeker eens binnen op  
23 april en help zo mee aan een 
beleid dat iedereen in Mol ten 
goede komt!

Personeelskost gemeente  
swingt de pan uit
Bij de start van deze bestuursperiode in 2013 was al duidelijk dat Mol 
voor belangrijke financiële uitdagingen stond. Vooral de torenhoge 
personeelskost viel daarbij op. Voor de gemeente bedraagt die 45  
procent van de totale uitgaven, bij het OCMW zelfs 64 procent.  
De gemeente moest de loonkost onder controle krijgen om tegen 2018 
een tekort van 5 miljoen op de begroting te vermijden. De N-VA wil 
dit te allen prijze vermijden, maar de huidige meerderheid neemt  
amper initiatief.

Het schepencollege wou de begroting  
onder controle houden door enerzijds 
nieuwe inkomsten te genereren (vooral de 
afvalfactuur werd fors duurder) en ander-
zijds voor elke twee personeelsleden die 
afvloeiden slechts één nieuw personeelslid 
aan te werven. Maar eind 2016 bleek  
van die laatste belofte niet veel in huis  
gekomen. Het aantal personeelsleden steeg 
zelfs, net als de loonkost hiervan. Die klimt 
dit en volgend jaar met maar liefst 1,8 
miljoen euro. 

Schepenen schuiven factuur door 
N-VA-fractieleider André Verbeke is hier 
niet over te spreken: “De huidige bestuurs-
ploeg komt zijn eigen beloften niet na en 
schuift de factuur door naar de volgende 
legislatuur. De lasten voor de Mollenaars 
stijgen, terwijl de gemeente zelf niet wil 
besparen. Gevolg: de gemeentefinanciën 
dreigen te ontsporen.” 

De rekening wordt duidelijk doorgescho-
ven naar de ploeg die in 2018 aan de macht 
komt. Alle beloftes voor een gezond perso-
neelsbeleid, minder lasten voor de burgers, 
een mobiliteitsplan en een gefundeerd 
plan voor het handelscentrum blijven dode 
letter. Ook de enorme kost voor het nieuwe 
zwembad wordt vakkundig doorgeschoven 
naar de volgende legislatuur: een factuur 
van zo maar even 6 000 euro per dag, voor 
de volgende 30 jaar.

Als in 2018 dezelfde coalitie het heft in 
handen houdt, lijdt het geen twijfel wie  
de échte factuur mag betalen: u, de  
Mollenaars. De N-VA doet er alles aan  
om dat alsnog te voorkomen.

De lasten voor de Mollenaars  
stijgen, terwijl de gemeente zelf  
niet wil besparen.
André Verbeke, N-VA-fractieleider gemeenteraad 
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N-VA Mol zette 2017 feestelijk in
Op vrijdag 27 januari kon je over de koppen lopen bij de nieuwjaarsreceptie N-VA Mol, ditmaal  
georganiseerd in samenwerking met de Meerhoutse N-VA-afdeling. Niet verwonderlijk want we  
kregen twee gerenommeerde gastsprekers over de vloer: Jan Jambon, minister van Veiligheid en  
Binnenlandse Zaken, en Joachim Pohlmann, N-VA-woordvoerder en speechschrijver van Bart De Wever.

Ontspannen en met af en toe een kwinkslag vergastte Jan Jambon de aanwezigen op een interessante analyse van het  
veiligheidsbeleid van de federale regering. Joachim Pohlmann, een geboren en getogen Mollenaar, lichtte vervolgens het  
sociaal-economische beleid van de Vlaamse en de federale regering toe. Hij beklemtoonde dat het de N-VA er niet om te doen 
is de sociale zekerheid af te bouwen (zoals door politieke tegenstanders en vakbonden vaak beweren). Integendeel: de N-VA 
doet er alles aan om de sociale zekerheid op termijn levensvatbaar houden.

Het was een aangename, warme avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. Het talrijk aanwezige publiek ging dan ook  
tevreden naar huis terug. Graag zien we u terug op een volgende N-VA-activiteit!

Jan Kretzschmar, voorzitter N-VA Mol
Kenny Verhoeven, voorzitter N-VA Meerhout

Hilde Valgaeren:  
“Het OCMW-beleid moet effectief én efficiënt zijn”
OCMW-raadslid Hilde Valgaeren is geboren en getogen in Mol. Ze is gehuwd met Piet Lamberts Van  
Assche. Samen hebben ze vier kinderen. Aan de Universiteit van Leuven behaalde Hilde haar dokters- 
diploma. Vandaag werkt ze als anesthesist in het Heilig Hart Ziekenhuis van Mol.

“Toen tijdens mijn jeugdjaren de gemeentelijke 
jongensschool van Millegem met sluiting  
bedreigd werd omdat er  te weinig leerlingen 
waren, schreef mijn vader Jo (toenmalig schepen 
van Onderwijs) mij en mijn zussen in de school 
in”, zegt Hilde.  “Je kan dus zeggen dat wij 
baanbrekers waren voor gemengde scholen in 
Vlaanderen. Die ervaring, samen met mijn  
zes maanden doktersstage in Zuid-Amerika, 
bepaalden mijn blik op de wereld.”

Vanuit die ervaringen geeft Hilde ook mee ge-
stalte aan het sociale beleid in de Molse OCMW-

raad: “Sociaal beleid is belangrijk en kost geld. 
Daarom stel ik steeds drie eisen. Worden de 
juiste doelen gesteld? Worden de doelstellingen 
effectief gerealiseerd? En is de kostprijs voor de 
Mollenaar aanvaardbaar? Kortom: het beleid 
moet effectief én efficiënt zijn.”

De N-VA bedankt Hilde voor haar inzet in  
de OCMW-raad. We zijn ervan overtuigd dat 
haar kritische zin en sociale hart iedereen 
in de gemeente ten goede komen.

Raadslid in de kijker
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N-VA wil Molse woningen beter isoleren
In Vlaanderen staan nog steeds veel huizen die slecht geïsoleerd zijn. Ook in Mol. Dit is slecht voor het  
milieu en voor uw energierekening. Zelfs als u denkt dat uw huis goed geïsoleerd is, zijn er vaak nog veel 
mogelijkheden tot verbetering. Daarom stelt N-VA-gemeenteraadslid Jan Vangheel voor dat de gemeente 
zelf op zoek gaat naar slecht geïsoleerde woningen.

Jan Vangheel: “Steeds meer steden en gemeenten maken ther-
mografische kaarten, waarop de bewoners kunnen zien hoe goed 
hun dak is geïsoleerd. Een mooi voorbeeld hiervan is Antwerpen 
met de site ‘zoom in op uw dak’. Maar in plaats van een vliegtuig 
enkele nachten over Mol te laten vliegen stel ik voor dat de  
gemeente, misschien in samenwerking met IOK, twee warmte- 
camera’s koopt of huurt. Als we die op een voertuig monteren 
kan de gemeente huizen aan beide kanten van de straat filmen.”

Foto’s van de verwerkte beelden zouden daarna doorgestuurd 
worden aan de eigenaars van slecht geïsoleerde woningen, samen 
met een foto van hoe een goed geïsoleerd huis eruitziet. De N-VA 
zou ook willen dat de gemeente dan ineens de burger informeert 
over de data van infoavonden die tips geven over een betere 
isolatie van huizen.

De bevoegde schepen is echter een koele minnaar van het idee, 
stelt Jan Vangheel teleurgesteld vast: “Hij vreest dat deze warmte- 
camera een inbreuk op de privacy zou zijn. Maar er is toch goed 
nieuws, want een thermografische kaart ziet de gemeente wel 
zitten. Daar zou Mol werk van willen maken. Misschien kunnen 

de Molse woningeigenaars dan in de toekomt alsnog, op eigen 
vraag, warmtefoto’s van hun huis laten 
nemen. Zo kunnen ze alsnog in detail 
nagaan welke muren, ramen of deuren 
beter geïsoleerd kunnen worden.”

Valentijnsactie

N-VA heeft een  voor Mol
 Op dinsdag 14 februari trok onze lokale N-VA-afdeling naar jaarlijkse traditie bij het eerste ochtendgloren naar het station.  
Daar verrasten we de pendelaars met een chocolaatje voor Valentijn. Na 9 uur verplaatsten we ons naar de markt om ook daar de 
bezoekers op een chocolaatje te trakteren. Enkele uren later en duizend chocolaatjes lichter, gingen niet alleen wij, maar ook veel 
Mollenaars tevreden naar huis.

Vind ons leuk op Facebook!
N-VA Mol surft mee op de digitale revolutie. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes  
in onze gemeente en binnen de N-VA-afdeling? 
 Vind onze Facebook-pagina dan leuk!

www.facebook.com/nvamol

 Jan Vangheel,
gemeenteraadslid N-VA Mol



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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