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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 28 mei.

Beste Mollenaar
We zitten momenteel nog steeds in volle coronaperiode. Ik wil graag iedereen bedanken voor alle positieve initiatieven die 
door tal van mensen, zowel individueel als in groep, genomen zijn. Helaas zijn er nog steeds medeburgers die de ernst van de 
zaken maar niet willen begrijpen. Daar moet streng en kordaat tegen optreden worden.

Ik hoop dat we nu ook wat meer begrip kunnen opbrengen voor mensen die minder bedeeld of minder mobiel zijn. Iedereen 
weet nu wat het is om steeds thuis te moeten blijven. Ik ervaar het coronavirus als een gedwongen vrijheidsberoving die een 
grote impact op mij als persoon heeft. Dat is voor jou waarschijnlijk niet anders.

Maar toch ben ik fier op jullie, Mollenaars. Velen onder jullie hebben zich de afgelopen tijd van hun beste kant laten zien.  
We mogen met z’n allen fier zijn. Een Vlaming is gul, meelevend en warm. Tegelijkertijd hebben we wel een probleem met 
misbruik en laksheid. Toch zijn we vaak onzeker om uit te spreken: ‘Ja, ik ben Vlaming.’ Nochtans is daar absoluut niets mis 
mee, integendeel.

Ik wil iedereen dan ook oproepen tot een groter zelfbewustzijn. We mogen trots zijn op onze eigenheid, 
roots, zeden en gewoonten. We mogen zaken die tegen onze wil worden opgelegd niet zomaar aanvaar-
den. Ook een Vlaming heeft rechten en plichten. Toon daarom dat je een meevoelend persoon bent.  
Een Vlaming met een positieve ingesteldheid en gedrevenheid.

Jan Van Dael, voorzitter N-VA Mol

Samen tegen corona, ook in Mol!

Contacteer de 
sociale dienst 

Alle Mollenaars die 
door de coronacri-
sis in de problemen 
kwamen, zijn wel-
kom bij de sociale 
dienst. De dienst is 
bereikbaar via  
014 33 16 00.

Laptops  
verzamelen

Er werd een lijst 
opgesteld van 
kinderen die nood 
hebben aan een 
laptop en inter-
netverbinding. Op 
die manier lopen 
de leerlingen geen 
achterstand op.

Wandel- en 
fietsroutes

Wandelen en fietsen 
is dezer dagen 
gelukkig toegestaan. 
Daarom zet de toe-
ristische dienst ver-
schillende wandel- 
en fietsroutes in de 
kijker die vertrekken 
vanuit onze regio.

Aandacht 
kwetsbare 
groepen

De sociale dienst 
belt wekelijks met 
de cliënten om op 
de hoogte te blijven 
over alle individuele 
situaties.

Beweeg- 
sessies

De seniorenraad 
besliste in samen-
spraak met de 
sportdienst om zo-
genaamde ‘beweeg-
sessies’ te organi-
seren. Het resultaat 
kan u dagelijks mee 
beleven op RTV.

Cultuur in  
uw kot

Ook nu de de Molse 
bibliotheek terug 
open is, blijft ze 
boeken aan huis 
leveren via ‘boek op 
de stoep’.

Volg onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van de meest recente stand van zaken.

Het stadsbestuur neemt onderstaande maatregelen in coronatijden
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Eerstelijnszone werpt zijn vruchten af
N-VA-bestuursleden Hilde Valgaeren, Andreas Verbeke en Koen Dillen staan als 
arts in de vuurlinie om het coronavirus te bestrijden. Dankzij hun kennis van 
zaken kon onze gemeente snel reageren op de acute gezondheidscrisis.

Schepen van Volksgezondheid Hilde Valgaeren benadrukt dat de goed uitgebouwde 
eerstelijnszone zeker in het voordeel speelde. “Binnen die structuur zijn de meest 
uiteenlopende disciplines vertegenwoordigd: van artsen en thuisverpleegkundigen 
tot kinesisten en tandartsen. Dankzij hen konden we heel snel schakelen en de juiste 
maatregelen treffen. Daarmee had Mol meteen een voorsprong ten opzichte van 
andere regio’s.”

Situatie is stabiel
De situatie is momenteel vrij goed onder controle in Mol. Zowel in het ziekenhuis, in het woonzorgcentrum als in 
de instellingen voor mensen met een beperking. “De gemeente blijft relevante gegevens en vragen verzamelen en 
bespreekt die binnen het wekelijkse veiligheidsoverleg. We vertrekken steeds vanuit de personen met zorgnood. 
Het ziekenhuis coördineert de uitvoering van de beslissingen. De communicatiedienst van de gemeente speelt 
hierbij een cruciale rol. Die vervult ze overigens met verve”, knipoogt Hilde.

Hilde Valgaeren, schepen van Volksgezondheid

Tweewekelijkse nieuwsbrief voor personen met een beperking
Zorgen voor elkaar en elkaar in het echt ontmoeten, kan nu even 
niet meer zoals we dat voor de coronacrisis deden. Om toch in 
contact te blijven met personen met een beperking, werd ieder-
een onlangs opgebeld. Dat werd als zeer positief ervaren.

Om te anticiperen op vragen en bedenkingen die naar voor kwa-
men, is er een tweewekelijkse nieuwsbrief voor personen met een 
beperking gelanceerd. Daarin komen handige tips aan bod om 
deze moeilijke tijd te overbruggen. De nieuwsbrief komt per post 

in je brievenbus terecht. Je kan je ook elektronisch aanmelden op 
de website van de gemeente Mol. 

Vragen kun je altijd stellen via  
personenmeteenbeperking@gemeentemol.be.

Wendy Soeffers,  
schepen voor Personen  

Met Een Beperking

Blijf in beweging!
Mia Belmans is met haar 71 lentes sterk betrokken bij alle ouderen in Mol. Als schepen van Senioren wil ze op haar manier  
mensen door de coronacrisis loodsen.

In de eerste plaats hoopt Mia dat het 
goed gaat met alle Mollenaars. “We leven 
momenteel echt in een uitdagende tijd. 
Een paar maanden geleden gingen onze 
kleinkinderen nog naar school of was je 
misschien nog aanwezig op een gezellig 
feestje met vrienden of familie. Op een 
mum van tijd was dat allemaal niet meer 
mogelijk.”

Toch bekijkt onze schepen de zaken posi-
tief. “Iedereen heeft nu wat meer tijd om 
nieuwe dingen uit te proberen. We horen 
vaak dat we moeten blijven bewegen. Ik 
ben ervan overtuigd dat sport het beste 
medicijn is. Daarom wil ik jullie graag 
tonen dat bewegen ook in ‘uw kot’ kan.”

#samenbewegen
De seniorenplusdienst lanceerde een idee 
op maat van de senioren. Tot en met eind 
juni zendt RTV dagelijks het programma 
#samenbewegen uit. Sportcoach  
Marjan Kuppens geeft telkens een sessie 
van twintig minuten. “Ikzelf heb er mij 
ook aan gewaagd. Het programma verraste 
me in positieve zin. Het is best wel pittig 
als je van nature uit weinig beweegt, maar 
uiteindelijk is het zeker de moeite.”

Mia hoopt dat jullie nieuwsgierigheid 
geprikkeld is. “Ik zou zeggen: maak wat 
plaats in je woonkamer en ga aan de slag. 
Doe wel enkel oefeningen waar je jezelf 
veilig en comfortabel bij voelt. Een zieken-
huisopname is absoluut niet de bedoeling.” Mia Belmans, schepen van Senioren
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Opbrengst kerstactie  
voor kinderen op  
spoedgevallendienst
Onze partij was eind vorig jaar terug te vinden op de Molse 
kerstmarkt. Onze opbrengsten gingen, zoals ieder jaar, naar 
een lokaal goed doel. Deze keer maakten we de mensen van  
vzw De Hartverwarmertjes blij.

De N-VA is een partij met een duidelijk maatschappelijk  
engagement. Om die bewering kracht bij te zetten, staan  
alle Molse raadsleden jaarlijks vrijwillig een deel van hun  
zitpenningen af. Bovendien organiseerden we ook een kerstactie.  
De inkomsten daarvan gingen integraal naar vzw De  
Hartverwarmertjes.

Knuffeloma’s en opa’s
Het principe van de vzw is eenvoudig. Ouderen, zogenaamde 
knuffeloma’s en opa’s, maken knuffels voor kinderen die op de 
spoedgevallendienst van het Heilig Hartziekenhuis van Mol 
terechtkomen. De knuffels bieden troost aan de kinderen en  
reduceren hun pijn en angst. Het initiatief bevordert het  

geluksgevoel van zowel de kinderen in het ziekenhuis als van  
de senioren die de knuffels maken. N-VA Mol steunt die nobele 
actie maar al te graag en schonk de inkomsten van onze kerstac-
tie aan vzw De Hartverwarmertjes. Op die manier kan men 
voldoende materiaal aankopen en kunnen nog vele kinderen in 
het Molse ziekenhuis blij gemaakt worden

 Onze N-VA’ers haalden in totaal meer dan 700 euro op.

Nu meer dan ooit zorgen voor elkaar!
Omwille van de coronacrisis zijn fysieke afspraken met cliënten van de sociale dienst een tijdje niet mogelijk. Toch zoeken we andere 
manieren om hen zo goed mogelijk te helpen.

Onze Molse maatschappelijk werkers doen wekelijks meer dan 500 telefonische gesprekken met mensen die in begeleiding zijn. 
Tegelijkertijd ondersteunen ze ook deels de coronahulplijn. Door die verhelderende werkwijze blijft de gemeente in contact met de 
burger. Ook mensen met andere vragen, zoals het statuut van technische werkloosheid of uitstel van betalen, vinden steeds vaker de 
weg naar onze sociale dienst.

Actie Mensen In Nood
We ontvingen 9.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid om de voedselbedeling 
van armoedeverenigingen te ondersteunen. De interlokale vereniging BalDeMoRe  
(samenwerking tussen Balen, Dessel, Mol en Retie) schonk dat bedrag integraal aan 
‘Actie Min’. Door de coronacrisis kunnen zij minder rekenen op overschotten in de 
winkels. Met het geld kochten ze voeding voor hun bezoekers.

Vanuit het armoedeoverleg zorgen we bovendien ook nog voor een aantal andere 
maatregelen:

•  Een extra mondmasker en handgel voor mensen in armoede. Wie het financieel 
moeilijk heeft, moeten we zo goed mogelijk ondersteunen.

•  Cliënten waarvan de Nederlandse lessen online terug opgestart worden, zullen  
een laptop krijgen. De taal machtig zijn, is namelijk essentieel voor een goede 

   integratie in de maatschappij.

• We bedeelden in totaal 100 laptops aan gezinnen. Op die manier kunnen kwetsbare  
   kinderen deelnemen aan preteaching. Daarvoor werd 8.000 euro vrijgemaakt.  “Door de flexibiliteit van onze maatschappelijk 

werkers, kende de doelstelling ‘outreachend 
werken’ een succesvolle start.”
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

012095


